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٤ المحور الثالث

  مقدمة
  وبعد احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا،

تغريب املصطلحات النقدية مشكالت يان إىل ب  يتجه هذا البحث فإن
 وأثره على التواصل بني النقاد يف املشرق واملغرب العربيني، والبالغية،

ودارسي األدب، وإسهامه يف تقطيع جسور  وتأثريه كذلك على الطالب،
ووأد انتمائهم لعربيتهم ودينهم،  اصل بني دارسي األدب العريب وتراثهم،التو

وجتذير التواصل مع الغرب كل حسب  والتنكر إلرثهم البالغي والنقدي،
وإن كان  خ مصطلحات النقد الفرنسي،مشربه الثقايف، إن كان فرنسيا رس

 ملصطلحات وإن كان أملانيا انتصر إجنليزيا مكّن ملصطلحات النقد اإلجنليزي،
وهكذا حىت غزت كثري من املصطلحات النقدية الغربية  النقد األملاين،

وذكرها يف  كتاباتنا النقدية والبالغية، والفرق بني ذكرها يف كتب الغرب،
كتب النقد العريب هو احلرف فقط، فريسم يف كتب النقد الغريب باحلرف 

وال لغة، فترى  ال تراث،وكأننا أمة ب ويكتب عندنا باحلرف العريب، الالتيين،
االستعارة األنطولوجية، وامليتالغة، وامليتانقد، وغمائيات : مصطلحات مثل

 وقد برز اإلخالص للنص األصلي، السيموطيقا، وغريها من املصطلحات،
يف اآلونة األخرية ـ منذ الستينيات ـ نقاد مزدوجو االنتماء، يقفون بقدم 

وقفوا هناك، والهم برزوا هنا، يف الغرب، وبأخرى يف الشرق، فالهم 
  .وآخرون انتموا إىل الغرب، وهامجوا الشرق وأهله

 مفهوم املصطلح (:رتكز هذا البحث على عدة حماور هيوي
 ـ أمهيته يف التواصل بني البيئات العلمية ـ توحيد املصطلحات واالصطالح



٥  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

طها  متأثرة مبحي ـ مصطلحات كل لغة نابعة منهاضرورةالنقدية والبالغية 
 ـ من املصطلحات النقدية املغربة ـ من املصطلحات البالغية املغربة الثقايف

 تغريب املصطلحات ووأد ـ أثر تغريب املصطلحات على التواصل ـ
   واهللا املوفق، وهو اهلادي إىل سواء السبيل )االنتماء 



٦ المحور الثالث

  متهيد
هو جعل املصطلحات غربية : التغريب الذي نقصد إليه بالبحث

  :الداللة، وهو ماض على وجوهالشكل، و
نقل املصطلحات النقدية والبالغية من األعجمية إىل : الوجه األول

 -السيميوطيقا:(العربية، وكتابتها باألجبدية العربية بدل األجبدية الالتينية مثل 
  ).البويطيقا

استبدال مصطلح وارد من الغرب مبصطلح عريب قار يف : الوجه الثاين
  .كإطالق مصطلح االستبدال بدل االستعارةتراثنا منذ قرون 

صياغة املصطلح بطريقة عجيبة جبزء أعجمي بأجبدية  : الوجه الثالث
  )ميتا نقد ـ استعارة أنطولوجية(عربية،وآخر عريب، مثل 

وقد كثرت املصطلحات من كل هذه األلوان كثرة أدت إىل عجمة 
ملتخصصني يف علوم النقد العريب، واستبهام كثري من مفاهيمه على مجهرة ا

العربية وآداا،كما شكلت هذه الكثرة قطيعة مع التراث العريب الغين 
بيد أن استقبال قبلة غري قبلة  بالعطاء، ملن قام له حبقه من البحث والدرس،

التراث أضحى آية التقدم، والرقي الفكري،وغدا كل ضيم على التراث 
 للجديد والتجديد إال بوأد سبيل إىل االنتصار انتصارا للجديد، وكأنه ال
  !! والحول والقوة إال باهللا ذلك التراث، وقطع رمحه،



٧  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

   واالصطالحمفهوم املصطلح
تدور املادة اللغوية على أن الصالح نقيض : املصطلح لغة

زال ما بينهم من خالف، :اتفق،واصطلح القوم:الفساد،وخالفه، واصطلح
مصدر اصطلح،  :االصطالحتعارفوا عليه،واتفقوا،و:واصطلحوا على األمر

 خمصوص، ولكل علم اصطالحاته، وقد شيءاتفاق طائفة على  :واالصطالح
باب القول على أصل اللغات إهلام هي أم : جعل ابن جين بابا خاصا عنوانه

  )١(اصطالح؟
واالصطالح، وميكن إجيازها  تعددت تعريفات املصطلح،: واصطالحا

  :فيما يأيت
  )٢(.خمصوصة على أمر خمصوصاتفاق طائفة : ـ االصطالح١
 الشيءإخراج : ، وقيلاتفاق القوم على وضع الشيء: صطالحـ اال٢

  )٣(.عن املعىن اللغوي إىل معىن لغوي آخر لبيان املراد
 باسم ما ينقل عن شيءاتفاق قوم على تسمية : ـ االصطالح٣

                                 
يف مقاييس اللغة، القاموس احمليط، لسان العرب، املعجم ) ص ل ح (مادة : ينظر)  ١(

. ط ، بتحقيق الشيخ علي النجار،١/٤١اخلصائص البن جين : وينظر. الوسيط
حممود / م، واألسس اللغوية لعلم املصطلح د١٩٨٦اهليئة املصرية العامة للكتاب 

 . دار غريب القاهرة. ، ط٨فهمي حجازي 
 ) ص ل ح(تاج العروس للزبيدي، واملعجم الوسيط، مادة: ينظر)  ٢(
عدنان درويش،وحممد /  بتحقيق د١٢٩الكليات أليب البقاء الكفوي : ينظر )  ٣(

 .  م١٩٩٣املصري،ط،مؤسسة الرسالة،بريوت 



٨ المحور الثالث

 :وقيل وإخراج اللفظ من معىن لغوي إىل آخر ملناسبة بينهما، موضعه األول،
: االصطالح :لى وضع اللفظ بإزاء املعىن،وقيلاتفاق طائفة ع: االصطالح

: االصطالح: على معىن لغوي إىل معىن آخر لبيان املراد، وقيلالشيءإخراج 
  )١(.لفظ معني بني قوم معينني

 فإنه ميكن تعريفه تعريف املصطلحهذا عن تعريف االصطالح، أما 
 أهل االختصاص على ضرورا ألداء أو الكلمات اليت يتفق الكلمة،: بأنه

مدلول معني يف بنية النسق املعريف املميز لعلم من العلوم، أو ثقافة من 
    )٢(.الثقافات

                                 
ان  بتحقيق إبراهيم اإلبياري،ط،دار الري٤٤التعريفات للشريف اجلرجاين )  ١(

مصطلحات علم القراءات يف ضوء علم املصطلح : للتراث، دون تاريخ، وينظر 
  م٢٠٠٨دار البصائر .ط١٠٥:١٠٠/ ١محدي صالح اهلدهد /احلديث د

 )com.balah.www://http (٢حسنني حممد تقي/ فقه املصطلحات د)  ٢(
  م٧/١٠/٢٠٠٤بتاريخ



٩  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

  أهمية املصطلح يف التواصل بني البيئات العلمية
ما من ريب يف أن استقرار املصطلح العلمي يف أي علم من العلوم أمر 

وم هادية ألهل االختصاص عليها بالغ األمهية، فمصطلحات كل علم جن
يلتقون، وا يهتدون،ومنها ينطلقون،وبسببها يتواصلون، وخلطر املصطلح 
اضطلعت اامع اللغوية العربية،ومجعية لسان العرب ذه املهمة اجلليلة، 
وترمجت اامع ألوف املصطلحات والتعبريات العلمية يف خمتلف فروع 

شتغلني ذه املسألة إىل أنه البد من إجياد وقد ذهب فريق من امل"املعرفة
جذور عربية للكلمات واملصطلحات املراد ترمجتها، والتعبري عنها،وأنه 

 وهذا الذي يطمح إليه كثري من )١("الينبغي أن تدنس العربية بعجمة أو لكنة
املنتصرين للعربية، العارفني باقتدارها على مواكبة العصر ـ شأا يف مسريا 

أوجه خالف بني الدول العربية، واملثقفني العرب "خيية ـ يعكر صفوه التار
 حينا اإلجنليزيةبشأن هذه املصطلحات،فالعراق واألردن لونتهم الثقافة 

فتأثروا ا،وسوريا ولبنان وتونس واجلزائر ثقافتها فرنسية، فتأثرت 
    )٢("مصطلحام العلمية باألصول الفرنسية

عبد السالم املسدي يف / ستعارة ماذكره دوحيسن يف هذا املوضع ا
إنه من املعلوم بالضرورة :" بيان أمهية املصطلحات يف التواصل حيث يقول

أن مفاتيح العلوم مصطلحاا، ومصطلحات العلوم مثارها القصوى، فهي 
                                 

 منشور ٤٦:٤٤عبد احلليم منتصر / العربية يف التعبري العلمي،دخصائص اللغة )  ١(
 .م١٩٧٤يف جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة عدد مايو 

 .السابق الصفحات نفسها)  ٢(



١٠ المحور الثالث

وعنوان ما به يتميز كل واحد منها عما سواه، وليس  جممع حقائقها املعرفية،
إلنسان إىل منطق العلم غري ألفاظه االصطالحية من مسلك يتوسل به ا

فإذا استبان خطر املصطلح يف كل فن توضح أن السجل االصطالحي هو ...
الكشف املفهومي الذي يقيم للعلم سوره اجلامع، وحضنه املانع فهو له 

وحاظرا  كالسياج العقلي الذي يرسي حرماته، رادعا إياه أن يالبس غريه،
فيكون للمصطلح الفين يف أي شعبة من شعاب ... هعلى غريه أن يلتبس ب

وإذا اعتربنا اجلهاز املصطلحي لكل ...شجرة املعرفة اإلنسانية سلطة ذهنية 
علم صورة مطابقة لبنية قياساته مىت فسد فسدت صورته، واختلت بنيته، 

ملعريف يف فيتداعى مضمونه بارتكاس مقوالته، مما سلف يتجلى أن الوزن ا
املصطلح هو اللبنة األوىل للصرح "نعم إن  )١("مصطلحاتهكل علم رهني 

إن العلم منهج قبل أن يكون نتاجا ... العلمي، وهو النواة والبذرة للمنهج 
 هذا، وقد عين أسالفنا لقرون طوال يف خمتلف العلوم حىت )٢("أو مضمونا

استقرت املصطلحات، مبا يف ذلك املصطلحات النقدية واملصطلحات 
وقد استغرق هذا التحرير والتدقيق قرونا، ورمبا مر املصطلح الواحد البالغية، 

بقرون حىت استقر وثبت، ويظهر ذلك باإلحبار مبصطلح واحد يف البالغة أو 
النقد يف تراث األسالف، ملتابعة أطواره، مث من بعد ذلك نطّرح ما أفنوا 

ن هلا صونا للعربية، وذودا عن محاها ملصطلحات مل يك أعمارهم ألجله؛
                                 

 كتاب ١٠،٩عبد السالم املسدي / اختالف املصطلح بني املشرق واملغرب د)  ١(
 .م٢٠٠٦العريب، الكويت، أكتوبر 

  . ٣حسنني حممد تقي/فقه املصطلحات د)٢(



١١  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

  . ثبات واستقرار يف بيئاا
 وألمهية املصطلح نظر القدماء إىل املصطلحات على أا مفاتيح العلوم،

وترى يف تراثنا الثري بالعطاء كتاب مفاتيح العلوم حملمد بن أمحد بن يوسف 
جيمع يف هذا الكتاب ) هـ٣٨٧ت(اخلوارزمي املتويف قبل ألف عام تقريبا 

لوم اإلسالمية والعربية، وعلوم املنطق، وعلوم املصطلحات األساسية للع
التجريب املنقولة عن اليونان، ويفسر معانيها بلغة دقيقة كاشفة عن الوعي 

والكتابة  والنحو، والكالم، الفقه،(باللغة املنقول منها، واللغة املنقول إليها 
والشعر والعروض واألخبار والفلسفة واملنطق والطب واألرمثاطيقي 

وهذا وغريه ) واهلندسة وعلم النجوم واملوسيقى واحليل والكيمياء) احلساب(
مما يبني سرية األسالف يف االنتفاع بثقافة اآلخرين وإحسان نقلها إىل العربية 

 ليها دون تعال، والعجمة، والغموض؛بلغة مبينة، والبناء عليها، واإلضافة إ
  .منا النفعألم أحسنوا النية وأخلصوا العمل، فحسن اإلنتاج، و



١٢ المحور الثالث

  ضرورةتوحيد املصطلحات النقدية والبالغية 
إن النقد والبالغة يشتغالن على النصوص اإلبداعية العربية بأجناسها 
املتنوعة شعرا ونثرا، حتليال ونقدا، وكشفا عن مواطن اإلبداع، وأسباب 
الرقي األديب، كما يكشفان عن مجال النص، وجالله، لذا كان لزاما على 

لبالغيني تصفية لغتهم شأن النصوص اليت يشتغلون عليها، وأن النقاد وا
يكون انتصارهم يف املصطلحات واملفاهيم يف هذين العلمني لعربيتهم، وأن 
يسهموا بالقدر العايل يف ترسيخ اهلوية العربية يف تعاطيهم مع تلكم النصوص 

وحيد هذه اإلبداعية، فبما حتيا اللغة إذا مل حييها أهل االختصاص، كما أن ت
املصطلحات أمر بالغ الضرورة لبناء جسور التواصل بني القارئ والنتاج 

  .النقدي والبالغي، وبني النقاد والبالغيني أنفسهم
إن اختالف املصطلحات يؤدي إىل شتات الرأي، وانفالت معاقد 
العلم، وضياع املعارف ِبيد أهلها، مما يؤدي بتتابع الزمان إما إىل اطّراح 

النقدي كله فكثرة االختالف مهلكة، أو تشذير النقاد وتفتيت املعرفة النتاج 
  .املتصلة إىل جزر متعادية تضر أكثر مما تنفع، ولك أكثر مما تبقي

 وقد )١(واحلل الذي يراه الغذّامي هلذا املأزق، أن يتكلم النقد بلغة العرب
يف املصطلح الوالء أزمة أحدث نقل املصطلحات النقدية املدفوع بازدواجية 

لكن أزمة املصطلح مل تكن أبدا أزمة مصطلح نقدي عريب، "النقدي 
فاملصطلحات اليت أفرزا احلداثة الغربية يف جتلياا يف املدارس النقدية احلديثة من 

                                 
 .م٢٠٠٦ نشر املؤلف مبصر ١٤٨حامد أبو محد / نقد احلداثة د: ينظر)  ١(



١٣  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

بنيوية وتفكيكية تثري أزمة عند قراء احلداثة الغربية ذاا، وتواجههم نفس مشاكلنا 
 بني احلني واآلخر لتوحيد املصطلح النقدي حىت مع الفارق، وترتفع الدعوات

إذا كانت هناك أزمة مصطلح ...تصل إىل دالالت معرفية نقدية شبه متفق عليها
ذه اخلطورة بالنسبة للمتلقي من داخل اإلطار الثقايف الذي أفرز هذا الفكر، 

لك وتلك املذاهب النقدية، فالبد أن أزمة املصطلح بالنسبة للمتلقي من خارج ذ
   )١(" اإلطار الثقايف أكثر خطورة وحدة

                                 
 .م١٩٩٨ كتاب عامل املعرفة إبريل ٣٣عبد العزيز محودة / املرايا احملدبة د)  ١(



١٤ المحور الثالث

   متأثرة مبحيطها الثقايفمصطلحات كل لغة نابعة منها
لئن صح استخدام مصطلحات أجنبية يف العلوم التطبيقية لضرورة 
تقتضيها، فقد منت تلك العلوم وترعرعت يف بيئة أعجمية، فإنه الجيوز 

ولغتنا فيها من الطاقات  ،استخدام مصطلحات أجنبية يف علوم اللغة العربية
والثراء ما ميكّنها من تلبية مطالب العصر، فلقد نقل األوائل علوم اليونان، 
واعتصروها وأضافوا إليها، وكل ذلك بلغة عربية مبينة، وابن سينا، 

ومن املسلم به أن  واخلوارزمي، وابن اهليثم، وغريهم يفيض تراثهم بذلك،
وقد  وظروف حميطة ا، ت يف بيئة ثقافية،املصطلحات النقدية يف الغرب نبت

نقلها النقاد احلداثيون العرب حبموالا الثقافية اليت التالئم بيئتنا، والقيمنا، 
مث هي غري مستقرة يف بيئتها، فكيف يكون هلا استقرار يف املشهد النقدي 

ورحم اهللا الدكتور عبد العزيز محودة فقد كشف كثريا من الطبول ! العريب؟
إننا حينما  "-رمحه اهللا-: النقدي يقول وفاء اليت يعج ا مشهدنا اجل

نستخدم مفردات احلداثة الغربية ذات الدالالت اليت ترتبط ا داخل الواقع 
الثقايف واحلضاري اخلاص ا، حتدث فوضى داللية داخل واقعنا الثقايف 

نحت وإذا كنا ننشد األصالة فقد كان من األحرى بنا أن ن واحلضاري،
مصطلحنا اخلاص بنا، النابع من واقعنا بكل مكوناته االجتماعية واالقتصادية 

   )١("ألن اهلوة بني الواقعني الغريب والعريب واسعة سحيقة والسياسية؛
إن استرياد املصطلحات األعجمية وشيوعها يف املشهد النقدي العريب 

                                 
 .٣٤عبد العزيز محودة / املرايا احملدبة د)  ١(



١٥  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

ولقد "عجز النقاد النقلة احلديث ليس دليل عجز اللغة العربية، وإمنا هو إعالن عن 
فشل النقاد احلداثيون العرب مرة أخرى، وخاصة يف جتليام البنيوية والتفكيكية يف 
حنت مصطلح نقدي جديد خاص م، متتد جذوره يف واقعنا الثقايف العريب، كما 

   )١("أم فشلوا يف تنقية املصطلح الوافد من عوالقه الثقافية الغربية
ية نقل مصطلح، وإمنا القضية قضية نقل ثقافة، إن القضية ليست قض

 والغريب هو النقل الذي يغفل الثقافة اليت نقلت منها هذه املصطلحات
ورغم انتماء املصطلح النقدي الغريب إىل تراث فلسفي غريب فإن املتلقي "

املثقف، وليس املتلقي العادي جيد صعوبة يف حتديد داللته،فما بالنا إذا كان 
وداللته داخل اإلطار الفكري  ح الغريب الذي يكتسب شرعيته،هذا املصطل

للفلسفة الغربية يستخدم اآلن يف النسخة العربية للحداثة خارج هذا النطاق 
وخنرجه من دائرة داللته داخل القيم  الفكري، إننا نستعري املصطلح النقدي،

عية هي ويذهب غريبا، النتيجة الطبي ويبقى غريبا، املعرفية، فيجئ غريبا،
   )٢("فوضى النقد اليت خلقها احلداثيون العرب

                                 
  .٦٣السابق ) ١(
    .٣٧ودة عبد العزيز مح/ املرايا احملدبة د)٢(



١٦ المحور الثالث

  من املصطلحات النقدية املغربة
جيتهد النقاد احلداثيون العرب يف ترسيخ املصطلحات املغربة بدءا 
بعنوانات أحباثهم، ومؤلفام؛ إشاعة للمصطلحات املغربة وبدءا بالغموض 

 وإعالنا عن الرقي والتقدم، وإمعانا يف التعايل أحيانا وإظهارا للتعلق بالغرب،
وقد اخترت أكثر من مخسني عينة من عناوين هذه الكتب  والتجديد،
مراعيا البعدين التارخيي من حيث القدم واحلداثة، والبعد اجلغرايف  واألحباث،

وسأبرز التغريب يف الكتابة  من حيث حشدنا عنوانات من املشرق واملغرب،
م ١٩٦٧منذ عام  ستوى املشرقي واملغريب،لترى تلك اجلزر املغربة على امل

  ) : عاما٤٤(إىل اآلن 
الدار  بريوت،.ط حممد مفتاح،/ د ، الشعر القدميسيمياءـ يف ١
  .م١٩٨٧البيضاء 
الدار  بريوت،.ط حممد مفتاح،/ د تنظري وإجناز،   النص،ديناميةـ ٢
  .م١٩٨٢البيضاء 
هرجان املربد م.حممد مفتاح/ د ،الديناميةوـ النقد بني املثالية ٣

  . م١٩٨٨الشعري التاسع 
 حممد مفتاح،/  د التناص،استراتيجيةـ حتليل اخلطاب الشعري، ٤

  . م١٩٨٥بريوت،  دار التنوير واملركز الثقايف، ط،
 روالن بارت، ترمجة عبد السالم بنعبد لسيميولوجيا،ـ درس ٥
  .م١٩٨٦ دار توبقال، الدار البيضاء،.العايل،ط
 اية اخلرافية، ترمجة وتقدمي أبو بكر أمحد باقادر، احلكمورفولوجياـ ٦



١٧  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

  .م١٩٨٩وأمحد عبد الرحيم نصر،  النادي األديب الثقايف جبدة 
 الشعر، داللة القصيدة، ميكائيل ريفاتري، ترمجة فريال سيميوطيقاـ ٧

  .غزول، ضمن كتاب أنظمة العالمات
قافة، دار الث.ط حممد السرغيين،/ ، دالسيميولوجيا ـ حماضرات يف ٨

  .م١٩٨٧ الدار البيضاء،
دار  .ط غايل شكري،/د  النقد العريب احلديث،سوسيولوجياـ ٩

  .م١٩٨١الطليعة،بريوت
. ترمجة سعيد الغامني، ط روبرت شولز،  والتأويل،السيمياءـ ١٠

  .م١٩٩٤بريوت  املؤسسة العربية للدراسات والنشر،
 يف شعرية القص سيميولوجيةـ شفرات النص، حبوث ١١

  .م١٩٩٠القاهرة  دار الفكر،.صالح فضل،ط/قصيدة،دوال
، سيزا قاسم، ونصر السيميولوجيامدخل إىل  ـ أنظمة العالمات،١٢

  .م١٩٨٦دار إلياس العصرية، القاهرة، .ط حامد أبوزيد،
الدار  دار توبقال،.ط حنون مبارك،/د ،السيميائياتـ دروس يف ١٣
  .م١٩٨٧البيضاء،

دار .ط  أخرى، نازك املالئكة، الشعر ومقاالتسايكولوجيةـ ١٤
  .م١٩٩٣ بغداد، الشؤون الثقافية العامة،

ـ دراسة يف الشعر العريب احلديث وفق املنهج النقدي ١٥
  .م١٩٦٨بريوت ط، الكتب العصرية، أمطانيوس ميخائيل، ،الديالكتيكي

 منذر عياش،/بيري جريو، ترمجة د) السيميولوجيا(ـ علم اإلشارة ١٦



١٨ المحور الثالث

  .م١٩٨٨ دمشق دار طالس، ط،
حوار أجراه عبد الغين  ،الديناميةـ أنا أشتعل ضمن إطار البنيوية ١٧

أبو العزم،مع حممد مفتاح، ملحق أنوال الثقايف، الدار البيضاء، 
  .م١٩٨٧مارس ١٤السبت

كمال أبوديب،جملة / د ،األيقوينـ البنية والرؤيا يف التجسيد ١٨
  .م١٩٨٧العدد اخلامس،بغداد،أيار  األقالم،

موريس أبو / د  لقصيدة املواكب جلربان،سيميولوجيةراسة ـ د١٩
  .م،بريوت١٩٨٢ آذار ١٩ـ١٨ناضر، جملة الفكر العريب املعاصر 

حممد /ترمجة د للنصوص،مجاعة أنتوفرين،السيميوطيقي ـ التحليل ٢٠
  .م١٩٨٦السرغيين،جملة دراسات أدبية ولسانية، العدد الثاين،املغرب،

 العنوان، شعيب استرتيجيةية، ـ النص املوازي يف الروا٢١
  .م١٩٩٢ قربص،٤٦حليفي،جملة الكرمل، عدد

ميكائيل ريفاتري،ترمجة حممود منقذ،جملة   الشعر،سيميائياتـ ٢٢
  . م١٩٨٧الشارقة، ون أدبية، العدد الثالث،شيء

 تفكيكية سيميائيةدراسة  ـ بنية القصيدة عند محيد سعيد،٢٣
عدد  جملة األقالم، امللك مرتاض،عبد /د) ياجارة الدموالدمار(لقصيدة 

  .م١٩٩٠بغداد،
،شعيب حليفي،ط، الس األعلى الفانتاستيكيةـ شعرية الرواية ٢٤

  .م١٩٩٧القاهرة، للثقافة،
 عبد امللك مرتاض،/د  السرد،تقنياتحبث يف  ـ يف نظرية الرواية،٢٥



١٩  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

  .م١٩٩٨عامل املعرفة،ديسمرب .ط
  .م١٩٨٧ ، إفريقيا، الشرق، النص األديب،أنور املرجتيسيميائيةـ ٢٦
جملة فصول،  شعيب حليفي، ،الفانتاستيكيـ مكونات السرد ٢٧

  .م١٩٩٣الد الثاين عشر، العدد األول 
 بنية القص، لطيفة الزيات منوذجا، فريال جبوري إيديولوجيةـ ٢٨

  .م١٩٩٣غزول، جملة فصول، الد الثاين عشر، العدد األول 
ر يف رواية جيل الستنيات، عبد الرمحن  الثورة والقهتراجيدياـ ٢٩
  .م١٩٩٣جملة فصول، الد الثاين عشر، العدد األول  أبو عوف،
 يف الشعر احلديث، حسن فحايف، جملة امليتافيزيقيةـ احلساسية ٣٠

  .٣،٢جسور العدد
  .م٢٠٠٤نشر املؤلف  حممد عصر،/د املقالة وأدبية النص،سيمياء ـ ٣١
، رزق سليم زهدي،جريدة اللواء، السريايلـ هالمية اخلطاب ٣٢

  .م١٩٦٧آيار ٦بريوت 
 ط، خالد البلتاجي،/د  التأويل،سيميائياتـ آليات التشكيل و٣٣

  .دار الوثائق اجلامعية،دون تاريخ
ظبية   أدبية يف القصة احلديثة يف اخلليج العريب،سوسيوـ ظواهر ٣٤

  .م٢٠٠٧، ٩عدد ) ضاد( جملة مخيس،
 مجال جنيب التالوي/رجاع إزراباوند، د احلداثة استمانفستوـ ٣٥

  .م٢٠٠٧، ٩ع )ضاد( جملة
) ضاد(جملة مدحية أبو زيد،  عند عز الدين إمساعيل،اإلبيجراماـ ٣٦



٢٠ المحور الثالث

  .م٢٠٠٧، ٩عدد 
 فصول، حسن البنا،  يف القصة والرواية،والتكنيكـ عن اللغة ٣٧

  .م١٩٨٤العدد األول 
  .م١٩٩٧عصر،جملة آفاق ال جابر عصفور،/د  النثر،بويطيقاـ ٣٨
 إبريل ،فصول  رشيد،أمينة مفاهيم وأبعاد ،السيميوطيقاـ ٣٩

  .م١٩٨١
 دمشق، املعرفة، .، مجال شحيد، طوالسيميائيةـ األدب العريب ٤٠

  .م١٩٧٦نوفمرب 
 األدب، روبري أسكاربيت، ترمجة آمال أنطوان سوسيولوجياـ ٤١
  .م١٩٧٨بريوت، عرموين،

 إبريل، فصول، أسعد،سامية أمحد   املسرح،سيميوجلياـ ٤٢
  .م١٩٨١

 البنيوية،كلود ليفي ستراوس، ترمجة مصطفى األنثروبولوجياـ ٤٣
  .م١٩٧٧ دمشق، منشورات وزارة الثقافة، صاحل،

، االسطيقياوحبث يف فلسفة اللغة : ـ التركيب اللغوي لألدب٤٤
  .م١٩٧٠لطفي عبد البديع، مكتبة النهضة املصرية 

ري النص، نصر أبو زيد، جملة  ومعضلة تفساهلرمينيوطيقاـ ٤٥
  .م١٩٨١إبريل  فصول،

جملة   ملسرحية األستاذ، هدى وصفي،سيميولوجيـ حتليل ٤٦
  .م١٩٨١إبريل  فصول،



٢١  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

هانزجورج  ،األيديولوجياونقد  وتأويل النص،ـ فن اخلطابة ٤٧
  .م١٩٨٨ بريوت، والفكر العاملي، غادامري، ترمجة خنلة فريفر، جملة العرب،

  . مصر، جملة فصول،، جانفينفسبنيويةسة ـ الشحاذ درا٤٨
  .  رابطة أدباء الشام فريدا معضشو، ،السيميائيـ املنهج ٤٩
 والعنونة، مجيل محداوي، عامل الفكر، الكويت السيميوطيقاـ ٥٠

  .م١٩٩٧
  .مصر دار فرحة،  ونقد الشعر عصام كامل،السيميولوجيـ االجتاه ٥١
جامعة حممد  مفقودة،صاحل   والسرد األديب،السيميولوجياـ ٥٢

  .اجلزائر خيضر بسكرة،
، على زعينة، منشورات، جامعة السيميائيـ مناهج التحليل ٥٣
  .اجلزائر بسكرة،

  .دار الثقافة، األردن  العنوان، بسام قطوش،سيمياءـ ٥٤
 كثرية يف وغريها من حبوث ومؤلفات   وترى يف متون هذه البحوث،

 جابر عصفور،/ عناوين عربية كمؤلفات د حتمل-مع أا-الفترة السابق ذكرها 
عبد اهللا / عبد السالم املسدي، ود/ غايل شكري، ود/ود صالح فضل،/ود

هم من وغري شكري عياد،/ ود فاضل ثامر،/ود مصطفى ناصف،/ود الغذّامي،
،وسأورد عينة يف -تراها تعج باملصطلحات األعجمية- النقاد يف املشرق واملغرب 

 مصطلحات أعجمية خالصة كتبت فقط باألجبدية :األولاجلدول  شكل جدولني،
 ملصطلحات نقدية شقها عريب، بدل األجبدية الالتينية، واجلدول الثاين العربية،

  .وشقها اآلخر أعجمي مكتوب بأجبدية عربية



٢٢ المحور الثالث
  املرجع الوارد فيه  املصطلح البديل، ومعناه  املصطلح العريب
/ د األسلوبية واألسلوب،   .ىن واحد ، واملعاجلملة االقتضائية  اجلملة الطلبية

  .١٢٢املسدي 
  .١٢٤السابق   .واملعىن واحد ،اجلملة التقريرية  اجلملة اخلربية

العدول، أو خـالف    
  مقتضى الظاهر

االنكـسار  ، ومنهم مـن يـسميه    االنزياح
  .االحنراف النصي، ومنهم من يسميه النصي

  .١٢٤السابق 

اخلاصية األسلوبية، أو   
  .ةالسمة األسلوبي

ومعناه شيوع ظاهرة أسـلوبية يف       : التشبع
نص ما كشيوع السجع مثال يف نص، فينظر        
إليه كما ينظر إىل املادة الكيمائية اليت تشيع        
يف تركيبة كيماوية، فاملصطلح منقول مـن       

ولذا ) Saturation(مصطلحات الكيمياء   
يقال يف كتابام كيميائيات النص حيـث       

 تعامـل املـواد     يتعاملون مع املواد اللغويـة    
  .  الكيماوية يف التفاعل، واالنسجام

  .١٢٩السابق 

قلب ترتيب كلمات اجلملـة يف      : التصالب  املقابلة العكسية 
خيرج احلـي   (: منه قوله تعاىل   مجلة تالية هلا،  

  )من امليت وخيرج امليت من احلي

ــصطلحات  ــم م معج
جمدي وهبة ص   /األدب د 

٦٨.  
االســتعارة الوفاقيــة 

العنادية أو  واالستعارة  
  .التهكمية

يعنون به كل استعارة حتتـوي      : االستبدال
يف عبارة  ) اجلمل(على تناقض ما، مثال كلمة      

اجلمل حيوان، بينما   ) اجلمل سفينة الصحراء  (
السفينة مجاد، فاعتبار اجلمل سفينة تناقض،      

: وحلل هذا التناقض يقدر القارئ أن األصل      
   .اجلمل يف الصحراء كالسفينة يف املاء

دراسات يف االسـتعارة    
عبـد اهللا   / املفهومية، د 

  .١٦احلراصي،ص 

االستعارة التـصرحيية   
  واألصلية 

 حتليل اخلطاب الشعري،    .النظرية االستبدالية
  .٨٣حممد مفتاح ص /د

ــة  ــتعارة املطلق   .١٠٤السابق ص ، تنعكس يف املعجـم     استعارة بنيوية جزئية  االس



٢٣  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 
  املرجع الوارد فيه  املصطلح البديل، ومعناه  املصطلح العريب

  )النظريات بناء:(اللغوي، كقولنا   واملرشحة واردة
االســتعارة املكنيــة، 

  واملركبة 
أي االستعارة اليت تراعي     : النظرية التفاعلية 

  .تفاعل الكلمات فيما بينها، وماحوهلا
  .٨٤السابق ص 

وهي مبنية على أسـاس     : االستعارة املوجهة   االستعارة
  )فوق ـ حتت(التوجيه املكاين 

  .١٠٣السابق ص 

االســتعارة التبعيــة، 
  يةواألصل

  النظرية العالقية
وهذا التصنيف احلداثي لالستعارة مبين على      
أنه توجد ثالث نظريات حتاول تفسري طبيعة       
االستعارة، وهي نظرية االستبدال، ونظريـة      

  . التشبيه، ونظرية التفاعل

  .٩٥السابق ص 
ودراســـــات يف  

ــتعارةاملفهومية د / االس
عبد اهللا احلراصـي ص     

١٦.  
ا حجم غزو املصطلحات األعجمية للنقد ومما مضى عرضه يتبني لن

العريب، وهو أمر بالغ اخلطرعلى تغريب نقدنا وبالغتنا العربية، ووأد انتماء 
  . األجيال لعربيتهم ودينهم

  أثر تغريب املصطلحات على التواصل
أنشأ تغريب املصطلحات قطيعة يف املشهد النقدي العريب املعاصر ميكن 

  :حصرها يف صورتني
نشأت قطيعة بني النقد والقارئ، وذلك بسبب : األوىلـ الصورة ١

مل "ات النقاد، وغموض دالالا حيث شيوع مصطلحات، وتكثيفها يف كتاب
حتول نوعي، : ومن هذه املصطلحات تتضح دالالا إال لدى قلة من العرب،

إشكاليات  شعريات اخلطاب، انشغاالا، رهاناا، النمذجة الوصفية،



٢٤ المحور الثالث

   )١(" ية، ختييل روائيسيميائية، تداول
وقد أضحى الغموض يف الكتابات النقدية احلديثة مسة من مساا مما 

لغة النقد تزداد "حينما تستعرض تلك الكتابات ترى قزم مجهور القراء، و
صعوبة بازدياد الكثافة يف الثقافة، فالناقد يتعامل مع املذاهب الغربية تعامل 

شام يذكر للقارئ بعض الشاهد ال كله؛ ابن هشام مع مغىن اللبيب، فابن ه
العتقاده أن القارئ حيفظ القرآن واحلديث والشعر القدمي، وهذا الناقد يذكر 
للقارئ جوهر الفكرة مركّزا يف مصطلح نقدي معزو إىل ناقد غريب، كأن 
القارئ العريب حيفظ كتب النقد البنيوي والتفكيكي، كما حيفظ السبع 

وهناك : ذا التكثيف غري الشفيف قول أحد الكتاباملثاين، وهيهات، ومن ه
من يسعى إىل تشييد مناذج نظرية ونقدية تتجاوز حدود التحليل الوصفي 

أو سيميائية تعاقبية، أو  العام إىل اقتراح مقاربات تواصلية تداولية،
سوسيونقدية، تأخذ يف االعتبار عالئق البىن السردية والسيميائية بأيدلوجية 

   )٢("العمل األديب
القطيعة بني النقاد احلداثيني العرب أنفسهم، وذلك : ـ الصورة الثانية٢

أو تعريبها، فللمشارقة ج  بسبب االختالفات يف ترمجة املصطلحات النقدية،
فاملشارقة "ة ج آخر يف التعريب والترمجة يف التعريب والترمجة، وللمغارب

الالت املستحدثة، وتراهم أحرص على إحياء ألفاظ التراث، وابتعاثها للد
                                 

 جريدة البيان اإلماراتية، ٥غازي خمتار طليمات، ص /د ،على حمك لغة النقد)  ١(
 .م٢٠٠٢ مايو ٢٣اخلميس 

 .السابق الصفحة نفسها)  ٢(



٢٥  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

 أظهر -يف نسبتهم العامة-واملغاربة ... طلح يشينه النشازينفرون من كل مص
ومن مظاهر االختالف والتباين يف اشتقاق املصطلح ... جرأة على اللغة

فهو ألصق بروح اللغات االنضمامية ... استسهال املغاربة التوسل بآلية النحت
: ف يف كالمهمفتصاد... مانية، واألجنلوسكسونيةكلغات األسرة الالتينية واجلر

الالزمان، الالمكان، الالمرئي، الالتارخيانية، وتصادف أيضا السوسيوبنائي، 
ولكن املستساغ عند بعض ... والنفسبنيوي، والتحلينفسي، وكذلك الزمكاين

يقف الفكر وتقف ... أهل املغرب العريب ليس دائما مستساغا عند أهل املشرق
   )١("لغة على متزق الذات الثقافية بني األصالة الوفية، واالستشراف اجلرئمعه ال

فاضل ثامر مصطلحات نقدية ختتلف ترمجاا اختالفا /وقد أورد د
، فمثال مصطلح  يف املشهد النقدي العريب احلديثكبريا، مما يشكل أزمة

)Linguistics (اللسانيات، علم علم اللسان: رجم عدة ترمجات منهات ،
  .اللغة، األلسنية، وقد جتاوزت مسمياته عشرين لفظا

السياقية، اخلطية،  :يترجم إىل عدة مقابالت) Syntanatic(ومصطلح 
  .األفقية، النسقية، الضميمية، التراصفية، الترابطية، وغري ذلك

االستبدالية، االختبارية، : يترجم إىل) Paradigmatic(ومصطلح 
  . وما إىل ذلكاجلدولية، اإلحيائية، الرأسية،

  تعبريان أحدمهااإلجنليزيةومصطلح السيميائية يتقامسها يف اللغة 
)Semiology ( الذي استخدمه فرديناند دوسوسور، يف كتابه دروس يف

                                 
، كتاب العريب ٢٨:٢٤املسدي / اختالف املصطلح بني املشرق واملغرب د)  ١(

 .م٢٠٠٦أكتوبر 



٢٦ المحور الثالث

الذي جاء به الفيلسوف ) Semiotices(األلسنية العامة، واآلخر هو 
ني تتمثل يف األمريكي جارلزبريس، واخلطوة األوىل اليت قام ا بعض املترمج

التعريب الصويت للمصطلحني فوجدنا مصطلح السيميوجليا، والسيميوطيقا، 
وأحيانا السيميوتيك، إال أن عملية الترمجة الالحقة أضافت مقابالت جديدة 

علم اإلشارات، اإلشاراتية، علم العالمات، العالماتية، علم األدلة، : منها
  . السيميائية، السيميائيات

  .اإلشارة، العالمة، الدليل: يترجم إىل) Signe(ومصطلح 
اإلنشائية، فن الشعر، نظرية : يترجم إىل) Poetics(ومصطلح الشعرية 

علم األدب، صناعية األدب، قبل  األدب، الشاعرية، قضايا الفن اإلبداعي،
  . أن يستقر مصطلح الشعرية

القول، األطروحة، : مقابالته) Discourse(ومصطلح اخلطاب 
  .لغة الكالم، الكالم املتصل، أسلوب التناول إلنشاء،احلديث، ا

علم السرد، السرديات، : مقابالته) Narratoloy(ومصطلح السردية 
السردية، نظرية القصة، القصصية، املسردية، القصيات، السردلوجية، 

    )١(الناراتالوجيا
وحيصر لنا عادل فاخوري ما يقرب من ستة أصوات دال للمصطلح 

 والسيمية والسيميائية والسيميوطيقا والسميولوجيا والرموزية، مث يف السيمياء

                                 
 ٨،٧فاضل ثامر / ب العريب احلديث داملصطلح النقدي يف اخلطاإشكالية  :ينظر) ١(

  م٧/١٠/٢٠٠٤منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 
(Http://www.nizwa.com) 



٢٧  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

وعلى التعددية ذاا يؤكد معجب ) السيمياء(يستقر األمر لديه على الدال 
ويورد ترمجة ) Semiotic(الزهراين على وجود أكثر من مثانية دوال لـ 

   )١()األعراضية(غريبة ألحدهم بـ 
 التواصل، وهو اليقل خطرا عن قطيعة كل هذا االختالف مما يقطع أواصر

  .األرحام بني األهل، ملا له من خطر على لغة القرآن الكرمي، واهلوية العربية

                                 
 نشر املؤلف ٥،٤خالد البلتاجي /دالتأويل ينظر آليات التشكيل وسيميائيات )  ١(

 .م٢٠١٠مبصر 



٢٨ المحور الثالث

  تغريب املصطلحات ووأد االنتماء
من فرائض األمة على بين جلدا من النقاد والبالغيني أن يكونوا سدنة 

ود عن حياضها، لغتها، ومحاة سنخها، وأصلها، وأن يكون مههم األجلّ الذ
ومحاية ذمارها، واالنتفاع احلق مبا أجاد فيه أبناء اللغات األخرى يف االرتقاء 
بلغتهم، دومنا استعجام، والتعمية، والتغريب، والومي، لكن الذي حدث هو 

تراثي؛  مصبوغا بالتنكر لكل ما هو جعل النقدي العريب غريب الوجه واللسان،
إيغاال يف ترسيخ التبعية، ودفعا إىل االستالب إمعانا يف العصف باالنتماء، و

الثقايف، وإشاعة للشعور باالزام، واالرتكاس باألمة إىل براثن التخلف، ولقد 
إننا يف انبهارنا بإجنازات "ور عبد العزيز محودة حينما قال صدق املرحوم الدكت

ث البالغة العقل الغريب احلديث أدرنا ظهورنا بالكلية، أو بدرجات متفاوتة لترا
 نفعل ذلك من -يف أضل احلاالت- نعود إىل تلك البالغة العربية، وكنا حينما

منطلق الدراسة األكادميية اليت تنتهي فوق أرفف املكتبات، مث حينما نتحول إىل 
املمارسات النقدية نلجأ إىل املصطلحات واملفاهيم املستوردة، كان التراث 

ب أمرا من شؤون املاضي، املاضي الذي جيب بالنسبة لكثريين من احلداثيني العر
  .)١("أن حنقق معه قطيعة معرفية

ويكشف الباحثون عن سر هذه االنتكاسة، فيؤكدون على أن هذا 
م حيث وجد األدباء ١٩٦٧، ونكسة ١٩٥٢االنبهار نشأ يف ظل ثورة 

الشبان والفنانون احلداثة سبيلهم الوحيد لرفض املاضي، والشك يف احلاضر، 

                                 
 .، عامل املعرفة، الكويت١٣عبد العزيز محودة، ص/ د املرايا املقعرة،)  ١(



٢٩  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

   )١(س من املستقبل، والشعور بالدونية أمام منجزات العقل الغريبواليأ
 االنبهار بالعقل الغريب إىل ذروته يف ربـع القـرن           -محودة/  يقول د  -وقد وصل   

األخري من القرن العشرين، مع النخبة احلداثية، ومابعد احلداثية العربية، واالنبـهار            
ـا  مبنجزات العقل الغريب يف حد ذاته ليس خطيئة ال  تغتفر، لكنه يصبح كذلك حينم

 بـضرورة   -كما تفعـل النخبـة    -ث الثقايف العريب، أو املناداة      يقرن بالتنكر للترا  
   )٢(حدوث قطيعة معرفية كاملة معه كشرط لتحقيق التحديث واحلداثة

 كبارهم وصغارهم -شكري عياد/ كما يقول د-وأصحاب احلداثة 
محودة /  ويوضح د)٣(ذه النقائص،يتجاهلون نقائص احلضارة الغربية مع علمهم 

أن األزمة ليست أزمة مصطلح وترمجته، ونقله إىل العربية بل أزمة الثقافة اليت 
   )٤(أفرزت ذلك املصطلح أزمة اختالف حضاري، وثقايف بالدرجة األوىل

خضع النقد العريب احلديث لعوامل كثرية على مستوى تغريب "ولقد 
 شهدت مرحلة ترسيخ النقد الواقعي ممارساته، فإن فترة اخلمسينات
هذه الكتابات قد ارتكزت على روافد ...االشتراكي يف احلقل الثقايف العريب
 واالشتراكية الدميقراطية) Fabianisme(غربية مثل االشتراكية الفابيانية

)Lasalle (مث االشتراكية العلمية )فإن النقد الواقعي ) ماركس إجنلز

                                 
شكري عياد ص / املذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيني، د: ينظر )  ١(

 .٢٩، عامل املعرفة ، الكويت، واملرايا املقعرة ٤٥
 .٣١ املرايا املقعرة: ينظر)  ٢(
 .١٧املذاهب األدبية ص )  ٣(
 .٥٣املرايا املقعرة ص )  ٤(



٣٠ المحور الثالث

 مع ذلك احنرافات يف توجهاته نظرا لغياب االشتراكي العريب قد عرف
لقد عزلنا املصطلح النقدي عن " و)١("تصور كامل ملفهوم اجلمالية املاركسية

وعزلناه عن احلساسية العامة، مث عزلناه عن التعاطف األساسي  هذا التاريخ،
   )٢("الذي التتم معرفة دونه

لتغريب قائم على وهناك شبه إمجاع من عقالء النقاد العرب على أن هذا ا
تعميق القطيعة مع املاضي، وتبغيضه إىل مجهور القراء والدارسني العرب، 
وشغلهم بنماذج نقدية غربية نظرية وتطبيقا لتنشأ أجيال الصلة هلا بتراث األمة، 

 من شيءوالنظر إىل الغرب، وإن عرض  ألا ربيت على االلتفات عن املاضي،
 ما يرسخ االنتماء للغرب، ويؤكد على أنه التراث نال من السخرية والتقزمي

   لتقهقر، وتلك قاصمة العاصم منها املخرج الوحيد من أزمة التخلف، وعار ا
 إال إعادة إنتاج التراث النقدي، والوفاء حبقه عرضا وتطبيقا، ومن -بعد اهللا-

اليقني أنه اهلدى سبيال يف فقه نصوص العربية، والوقوف على أسباب مجاهلا، فقد 
نبت يف البيئة نفسها اليت أبدع فيها النص موضوع الدراسة، وكل ذلك مما يعود 

  .     بالدارسني إىل االنتماء لعربيتهم ودينهم

                                 
 منشور على الشبكة العنكبوتية ٢النقد العريب احلديث بني التغريب والتأصيل ص ) ١(

)http://www.siteavie.com١٩/٩/٢٠٠٣(  
،عامل املعرفة، الكويت، ١٥مصطفى ناصف/ النقد العريب حنو نظرية ثانية د) ٢(

  .م٢٠٠٠مارس



٣١  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

  اخلامتة
بعد هذا اإلحبار يف كتب النقد احلديث ميكن استخالص بعض النتائج، 

  :وقد جاءت على النحو اآليت
حلداثة سبيال ـ عجمة النقد العريب احلديث الذي يتخذ من ا١

  .للتجديد أضحى أمرا بالغ اخلطر، جيب مقاومته
ـ غفلة النقلة عن احلموالت الثقافية، والفارقات الثقافية والبيئية بني ٢

  .املنقول منه، واملنقول إليه
ـ عدم استقرار كثري من املصطلحات املنقولة من البيئة الغربية إىل ٣

  .وأربعني عاماالبيئة العربية على الرغم من مرور أربعة 
ـ كثرة االختالفات يف مصطلحات النقاد احلداثيني بني املشارقة ٤

  .واملغاربة مما يؤزم جسور التواصل
ة وشداة الباحثني إىل شيءـ التأثري السليب على انتماءات النا٥

  .عربيتهم عموما، وإىل تراثهم العريب األصيل خصوصا
رب عرب مؤمترات ـ ضرورة توحيد جهود النقاد والبالغيني الع٦

وندوات تصل إىل اتفاق يف املصطلحات، باالبتكار أو التعريب املؤسس على 
  .قواعد اامع اللغوية العربية، ومجعيات التعريب



٣٢ المحور الثالث

  املصادر واملراجع
خالد البلتاجي نشر املؤلف /آليات التشكيل وسيميائيات التأويل د.١

  .م٢٠١٠مبصر 
عبد السالم املسدي  / رب داختالف املصطلح بني املشرق واملغ .٢

 .م٢٠٠٦الكويت، أكتوبر  كتاب العريب،
، ط، دار حممود فهمي حجازي/ علم املصطلح داألسس اللغوية ل.٣

 .غريب القاهرة
ط دار الكتاب  عبد السالم املسدي،/ األسلوبية واألسلوب،د .٤

  .م٢٠٠٦اجلديد املتحدة 
فاضل / ديث داملصطلح النقدي يف اخلطاب العريب احلإشكالية  .٥

  م٧/١٠/٢٠٠٤ثامرمنشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 
) Http://www.nizwa.com ( 
 ،٢٣عامل الفكر، مج  ،طعانصبحي ال/ د بنية النص الكربى،.٦
  .م١٩٩٤الكويت 
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٣٣  مشكالت التواصل ووأد االنتماء -تغريب المصطلحات النقدية والبالغية 

   .الريان للتراث، دون تاريخ
عبد احلليم منتصر / د خصائص اللغة العربية يف التعبري العلمي،.١١

 .م١٩٧٤منشور يف جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة عدد مايو 
ط اهليئة املصرية  اخلصائص البن جين بتحقيق الشيخ علي النجار،.١٢

  .م١٩٨٦العامة للكتاب 
عبد اهللا احلراصي، كتاب / دراسات يف االستعارة املفهومية، د.١٣

  .م٢٠٠٢ط، مؤسسة عمان للصحافة  نزوى،
 عامل عبد العزيز محودة، ط،/ د) اخلروج من التيه(سلطة النص .١٤

  .م٢٠٠٣نوفمرب  ،املعرفة
غازي خمتار طليمات، جريدة البيان /د على حمك لغة النقد،.١٥
 .م٢٠٠٢ مايو ٢٣اخلميس  اإلماراتية،
  .رشيد بنحدو/ العالقة بني القارئ والنص يف التفكري األديب املعاصر د.١٦
حسنني حممد تقي منشور على الشبكة / ات دفقه املصطلح.١٧
  م٧/١٠/٢٠٠٤  بتاريخ)com.balah.www://http(العنكبوتية 
دون  دار اجليل بريوت، ط، القاموس احمليط، للفريوزآبادي،.١٨

  .  تاريخ
وحممد  عدنان درويش،/ الكليات أليب البقاء الكفوي بتحقيق د.١٩

  .  م١٩٩٣مؤسسة الرسالة،بريوت  ،ط،املصري
 .البن منظور، حتقيق عبد اهللا على الكبري وآخرين لسان العرب،٢٠ 

  . م١٩٧٩ دار املعارف، ط،
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مصطلحات علم القراءات يف ضوء علم املصطلح احلديث .٢١
  م٢٠٠٨دار البصائر  محدي صالح اهلدهد ط،/د

عامل   سليكي،خالد/د من النقد املعياري إىل التحليل اللساين،.٢٢
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دار  ط، ، حتقيق عبد السالم هارون،مقاييس اللغة البن فارس.٢٤
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شكري عياد / د والغربيني، ية والنقدية عند العرب،املذاهب األدب.٢٦

 .عامل املعرفة، الكويت
  .م١٩٩٨عبد العزيز محودة  كتاب عامل املعرفة إبريل / املرايا احملدبة د.٢٧
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لى الشبكة النقدالعريب احلديث بني التغريب والتأصيل منشور ع.٣٣
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٣٩ ) مقاربة أولية لتقييم المحتوى الرقمي العربي(مكانة اللغة العربية بمواقع الشابكة 

  :الكلمات المفاتيح
  . جمتمع املعلومات، اقتصاد املعرفة- احملتوى الرقمي العريب- اللغة العربية-الشابكة

  : تقديم-
 

على صناعة املعلومات،  ١ترتكز تكنولوجيا املعلومات يف جمتمع املعرفة
 تكنولوجيا املعلومات اليت تتداخل يف مجيع بسيادة  عصر املعلوماتويتميز 

وااالت الصناعية مجيع العالقات االجتماعية، نشطة اتمع، وتسري يف كيان أ
الطب، واإلعالم، والتعليم، والتجارية والعلمية واألدبية والفنية، جندها املهيمنة يف قطاعات 

  .وغريها من ااالت... الصناعة والزراعة،و
لصخر وقد شهدت اإلنسانية عرب العصور عدة طفرات متميزة، فمن ا

، ومن حلقة )ومن احلرب إىل  اإللكترون(إىل املطراف  إىل الريشة إىل  القلم 
احلكوايت إىل السينما إىل اليوتوب، ذلك هو املسار الذي عرفه اإلنسان 
للتواصل وتدوين مداركه، ومن الصيد إىل الثورة الزراعية إىل الثورة الصناعية 

جتماعي واالقتصادي للبشرية، إىل الثورة املعرفية، إنه مسلسل التطور اال

                                 
كما جاء يف " جمتمع املعلومات"أمشل من مصطلح " جمتمع املعرفة"مصطلح  - ١

اين يركز على النواحي توصيات منظمة اليونسكو، ذلك أن املصطلح الث
  .التكنولوجية املتصلة باملعلوميات

، حمورية الثقافة يف جمتمع املعرفة، رؤية عربية )٢٠١٠( نبيل علي -
" ل وسائط االتصال احلديثةالثقافة العربية يف ظ: "، كتاب العريب"مستقبلية

  .٤ اجلزء األول، ص-٢٠١٠-يوليوز
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على أنّ أي شكل من هذه األشكال ال يلغي . املوازي للمسلسل األول
  .الشكل السابق مطلقا، وإمنا يتجاوزه ليغدو السمة األساسية للعصر

 

  :ومن مسات جمتمع املعرفة
   أنّ مادته اخلام هي املعلومات،-
 ي، أنّ معلوماته تأخذ طابعا انتشاريا يف نظام شابك-
  أنّ منتوجه يتسم باملرونة وبقابلية الظهور يف أمناط خمتلفة،-
  . أنّ ختصصاته تتميز بالتكاملية والتداخل والتشابك لتصب يف بوتقة واحدة-

يسري بوترية أقوى من منو ) ثروة العصر الراهن(وتشري الدالئل أنّ منو قطاع املعلومات 
 املنتوج املورد األساسي للدخل القومي يف وأصبح هذا ١.باقي قطاعات االقتصاد العاملي

املنتجات أمريكا وأوروبا وبعض بلدان آسيا، أما اتمعات النامية فتقتصر على استهالك 
 .املعرفية على غرار استهالكها للمنتجات الفالحية والصناعية

لثقايف وقد غدت الشابكة يف السنني األخرية الوسيلة املثلى للتنمية احلضارية والتواصل ا
بني الشعوب، وذلك بفضل التطور السريع لتقنياا، كما عرفت أساليب صناعة مواد احملتوى 

فقليل من جيادل يف . الرقمي وصورنة اللغات الطبيعية تطورا مشهودا يف العقدين األخريين
كون الشابكة أصبحت ضرورة ملحة ومطلبا أساسيا يف التوثيق والنشر ومجع املعلومات 

واسترجاعها، وذلك مسايرةً ملتطلبات العصر املختلفة، ومتغرياته املتالحقة يف مجيع وختزينها 

                                 
 -، طبعة بالكويل"االقتصاد واتمع والثقافة: تعصر املعلوما"، )١٩٩٦(مانويل كاستلز  - ١

ا، املدونات املصرية منوذج..  النقد الثقاىف العرىب ىف الفضاء املعلوماتى:عن  السيد يسن
  .٣٢، ص١ج" الثقافة العربية يف ظل وسائط االتصال احلديثة" كتاب العريب 



٤١ ) مقاربة أولية لتقييم المحتوى الرقمي العربي(مكانة اللغة العربية بمواقع الشابكة 

ـِقف بداية عند حمددات املفهوم  ١..مناحي احلياة ـن   .لكن ل
 

  ":الشابكة" تعريف مفهوم -
 

 الشابكة عنوان حضارة جديدة بزغت يف العقود األخرية، وهي         
 الشبكات العامة واخلاصة حلواسيب نظام اتصال حاسويب يربط بني ماليني

املؤسسات األكادميية واإلدارات احلكومية والشركات، اليت تتالحم عرب 
. تقنيات الربط باألسالك النحاسية واأللياف البصرية والوصالت الالسلكية

  .وال يعتمد الربط الشابكي على اشتغال باقي وحدات الشابكة
لنشر احملتوى ) ، صورة، فيديونص، صوت(وتوظف الشابكة وسائط متعددة 

  .وبذلك ميكن اعتبارها مستودع معارٍف إلكتروينّ.. الرقمي بلغات شىت
، وتبعا لقانون التدرج "Internet"ويعد مصطلح الشابكة تعريبا أصيال ملفردة 

: يف التجريد االصطالحي، عرف املصطلح الغريب مقابالت عربية متعددة، من بينها
شبكة، شبكني، ِمعمام، شبكة عنكبوتية، عنكبوتية، شابكة، إنترنت، إنترنات، 

  ٢..العربية بدمشق واملصطلح األخري من اقتراح جممع اللغة
 

                                 
وب بلغات إنسانية عديدة، غري هناك من الباحثني من اعترب أن الشابكة كتاب رقمي مكت - - ١

، )٢٠٠٢( بول دوالين: انظر. أنه ال جيب أن نغفل أنه كتاب ال خيضع ألدىن تنسيق ملضامينه
، تصدر عن كلية ٣، ترمجة جنيب غزاوي، جملة ثقافات، عدد "احلاسوب والنقد األديب"

  .اآلداب، جامعة البحرين
  . انظر أعمال جممع اللغة العربية بدمشق- ٢



٤٢ المحور الثالث

  : فوائد الشابكة-
حسنات الشابكة كثرية، فهي تقدم خدمات جليلة لإلنسانية، إذ 
 تسهم يف ترقية مستوى التعليم والتثقيف بني اجلماهري، مبا حتمله من كم

بل الفوري، وتتيح إمكانية  من البيانات، وتقدم خدمات الربيد السريع،هائل 
كما متكّن من جلب األخبار احمللية . التخاطب املباشر واالتصال الصويت

وقد أمكن بفضل هذه الوسيلة التقنية النشر . والعاملية بسرعة فائقة
باليني اإللكتروين للمعارف االنسانية، بعرض رقمي حملتويات مكتبات تضم 

مثل مكتبة الكونغرس، ومكتبة (املصنفات والدوريات والبحوث اجلامعية 
، كما ازدادت أنشطة الشركات العاملية باالرتكاز على التسويق )االسكندرية

  .اإللكتروين، واخنفاض تكلفة اإلعالن واالجتار عرب الشابكة
ابة مرورا من اختراع الكت(وكما هو احلال يف الثورات الثقافية املتتالية 

؛ فاآلثار االجتماعية والثقافية واالقتصادية )بالطباعة وانتهاء باملعلوميات
حتول يف دالالت مفاهيم للشابكة جلية يف عصرنا الراهن، وقد أفضت إىل 

  ".جمتمع املعلومات"العمل، والتعليم، والتجارة يف مناخ احمليط اجلديد : مركزية من قبيل

  :  تقنية التواصل الشابكي-
العقدة املرسِلة والعقدة : ترتكز تقنية التواصل عرب الشابكة على نقل رسالة رقمية بني عقدتني

ـُجزأ الرسالة إىل أجزاء صغرية يتخذ كل جزء منها مسارا خمتلفا، لتبلغ يف اية املطاف  املُستقبلة، وت
ري الرسالة لتظهر يف هيئتها اجلهة املنشودة على هيئة مغايرة تستوجب من العقدة املستقبلة إعادة تشف

  "..تسيري الرزم"األصلية، ويطلق على هذه التقنية اصطالح 
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  :  وسائط الشابكة-
  :تعتمد الشابكة على وسائط متعددة إلتاحة خدماا، أجدرها بالذكر

، وبفك )١-٠(الذي يقوم بتشفري املعطيات يف لغة رقمية ثنائية :  الوسيط احلاسويب-
األساسية للقراءة والكتابة، والستقبال لغة طبيعية، ويشكل األداة شفراا يف صيغة 

ونشرها، ويستطيع هذا ) كتابة، صوت، صورة(سائر أنواع املعلومات 
  .الوسيط ختزين كميات ضخمة من املعطيات والوثائق يف مساحة صغرية

ـُيسر البحث عن :  حمركات البحث- وهي برامج ترتبط بالشبكة االتصالية ت
لكي " حبث"أو عبارة يف خانة عات يف الشابكة مبجرد وضع املستخدم كلمة موضو

  ١.تستخرج الربامج اآللية املعلومات والبيانات املتصلة ا

وهو برنامج  موضوع من قبل شركات عاملية، يقوم على تبادل :  الربيد اإللكتروين-
اء العامل، سواء أينما تواجدوا بأحنالرسائل بني مستخدمي الشابكة بسرعة فائقة 

وهو من أقدم وظائف .. تضمنت هذه الرسائل معلومات أو بيانات أو صور
 .الشابكة، إذ ظهر منذ سبعينيات القرن املاضي

وهي مواقع لتبادل األخبار واألفكار والتجارب بني :  املنتديات-
 التواصل وبرامج ،"الفيسبوك"وميكن أن ندرج ضمنها برامج (املستخدمني 

  ))..Messenger, Windows live, Skipe (املباشر
                                 

فت حمركات البحث تطورا يف السنني األخرية، فأصبح بإمكاا تسجيل نسخ  عر-١
احتياطية من صفحات الويب، والرجوع إليها يف حالة فقدان النسخ األصلية من 
مضامني املوضوعات املنشودة، كما تتميز بإتاحة الصفحات املشاة اليت هلا ارتباط 

  .باحملتوى املطلوب واملبحوث عنه بالشابكة
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ونشري يف هذا املقام إىل أنّ الكثري من االختراعات العاملية ظهرت يف عاملنا نتيجة دوافع 
ويف اية العقد . ، وصناعة احلواسيب)حرب النجوم(عسكرية، مثال ذلك صناعة الصواريخ 

إىل )  وزارة الدفاع األمريكيةوبالتحديد(اهتدى األمريكيون ) ١٩٦٩(السابع من القرن املاضي 
وبعد االستعمال . لتبادل املعلومات عرب شاشات احلواسيب) الشابكة(هذه الوسيلة التقنية 

وغدت .. متيزت املراحل املوالية باستخدامها يف األغراض املدنيةالعسكري هلذه الوسائل 
  .الثنائية الرقمية البنية األساسية هلذا العصر

، فما املُراد من هذا "املعلوميات"ايثة للشابكة مفهوم ومن املفاهيم احمل
  االصطالح؟

 



٤٥ ) مقاربة أولية لتقييم المحتوى الرقمي العربي(مكانة اللغة العربية بمواقع الشابكة 

  ":المعلوميات" تعريف مفهوم -
الذي " (استراتيجيات وسياسات املعلوميات"ورد يف وثيقة مؤمتر 

بروما ) IBI(نظمته هيئة اليونسكو بالتعاون مع املكتب الدويل للمعلومات 
تصميم "، حني متّ حتديده بأنه "معلوميات"تعريف دقيق ملصطلح  ١٩٧٨عام 

وإنشاء وتقييم واستخدام وصيانة منظومات معاجلة املعلومات مبا تشتمل 
وجوانب ) Software(وبرجميات حاسوبية  ) Hardware(عليه من معدات 

تنظيمية وموارد بشرية، إضافة إىل مجيع اآلثار الصناعية والتجارية واإلدارية 
   .١"املنظومات بة عن تلكوالسياسة واالجتماعية املترت

الركن ) communication(وإضافة إىل العتاد والربجميات يشكل عنصر االتصاالت 
يتضح إذن من خالل . األساسي يف تكنولوجيا املعلومات، بل إنه قطب الرحى يف جمتمع املعرفة

  .هي عالقة جزء بكلّ) املعلوميات/ الشابكة (ما سبق أن العالقة بني املفهومني 
  

وقد عرفت احلمولة الداللية للكثري من املفاهيم تغريات جوهرية يف 
تغير السمات الداللية ملفاهيم : جمتمع املعرفة، فمن مخلفات الطفرات التقنية

  ٢.واملكان/ الزمان/ املثقف
  

                                 
حضارة " عن كتاب العريب -، املعلوماتية وصناعة املستقبل)٢٠٠٠(السيد نصر الدين السيد  -١

  .٧ ص-٤٠عدد " احلاسوب واالنترنت
  :انظر تفصيل هذه التحوالت الداللية يف -٢

، اللغة العربية يف العصر الرقمي، مداخلة بامللتقى )٢٠١١(خالد اليعبودي 
مارس، بقصر  ٢-١ة العربية بتاريخ الوطين الذي نظمته مجعية محاية اللغ

  . املغرب- فاس-املؤمترات



٤٦ المحور الثالث

  : تجليات الطفرة التقنية ودور اللغة في العصر الرقمي-
عرب بقاع العامل بسرعة يتميز العصر الرقمي ببثّ املعلومات ونشرها 

ـُصوى بفضل التطور املشهود يف جمال التقنيات احلاسوبية ومن أهم . ق
  : التغريات اتمعية اليت وقعت حبلول هذه الطفرة التقنية

شفهي، (منط تقليدي :  الفصل بني منطني ثقافيني داخل اتمعات-
عديد من ، وقد يتواجد النمطان معا عند ال)رقمي(، ومنط حداثي )ورقي

  .املثقفني عند االنتقال من طور إىل آخر
 وفرة املنتوج املنشور إلكترونيا، حبيث غدا من الصعب اإلملام مبا -

  .ينشر رقميا داخل التخصص الواحد
على املستوى الزمين، وتعذر متابعة املنتوج " الرقابة" مراجعة مفهوم -

  .الرقمي بشىت هيئاته ووسائطه
  

قمية أصبحت اللغة املعبر األمسى عن اهلوية احلضارية، وهي ويف سياق الطفرة الر
عصب املنظومة الثقافية ألي شعب من الشعوب، فال أمل يف إقامة جمتمع معرفة عريب دون 

ـّل عريب يتخذ من اللغة القومية والثقافة األصيلة مرتكزين أساسيني   .تكت
عرب رموزها هاجسا مؤرقا يقتضي وتشكل الوضعية الراهنة للغة العربية وثقافتها املدونة 

 مجيع األمم إىل ومات، وسعيليف ظل السباق العاملي يف جمال تكنولوجيا املعالنظر يف حمدداته 
  . والسيادةريادةلا تأكيد

  

   اللغة العربية بين األمس واليوم-
عرفت الثقافة العربية اإلسالمية يف عصورها الزاهية بأا منتوج إنساين 

الثقافات األجنبية دون الذوبان حتت مفعوهلا الرباق، حتما إنه املنتوج أصيل، يتمثل 



٤٧ ) مقاربة أولية لتقييم المحتوى الرقمي العربي(مكانة اللغة العربية بمواقع الشابكة 

الذي يدفعنا دفعا حنو جتاوز صدمة احلداثة اليت تشهدها الثقافة العربية يف مجيع 
جتلياا، وال إمكانية يف تشكيل ثقافة جمتمعية دون االستناد إىل اهلوية، وال سبيل 

  .ى دعائم اهلوية العربية اإلسالميةإىل التأصيل الثقايف دون احلفاظ عل
 إنّ العناية حباضر العربية ومستقبلها هي عناية حباضر أمتنا ومستقبلها، 
وقد استطاعت اللغة العربية بفضل مرونتها وعزمية أهلها اية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين من تطويع العديد من املفاهيم العلمية وتسميات 

تنكمش أمام تزايد التقدم تقنية، غري أا يف احلاضر تكاد املستحدثات ال
  .العلمي الغريب وتسارع وترية كشوفاته التقنية

واألكيد أن الطفرة التقنية تنحي من طريقها كل اللغات العاجزة عن تطوير 
إنّ ولوج العرب إىل عامل النشر . بنياا وجتديد أدواا لإلسهام يف اإلنتاج املعريف

كتروين بعربية فصيحة يتيح التواصل والتفاعل والتالقح العادل مع احلضارات اإلل
اإلنسانية، وميكّن من ربط العرب واملسلمني املغتربني باملهجر جبذورهم ومكونات 
. هويتهم، وال مناص من دخول الثقافة العربية إىل العصر الرقمي  من بابه العريض

، الثقايف بيننا واألمم املتقدمة واصلاة فعالة يف الت اللغة العربية أدصبح أن تإننا نتوخى
أداة كي تعتمد ك املعرفة العربية، ات يف إحياء منظومتغدو الوسيلة األساسيةو

  :لكن مثة تساؤالت حمرية. للدخول إىل املخزون املعريف العاملي
 هل يقبل املثقف العريب واملتلقي عموما استبدال الكتاب الورقي -

  رقمي؟بالكتاب ال
 هل لدى العامل العريب العزم واإلرادة لتوفري أجهزة حاسوبية لكل -

ـُراء مع أن غالبية ساكنة أقطاره تعاين من الفقر؟   الق
  



٤٨ المحور الثالث

  : تزايد أعداد مستخدمي الشابكة ومتصفحي مواقعها-
مستخدمو الشابكة يف تزايد مستمر، فقد ناهز عددهم  اية السنة املاضية 

ص، يتصفحون املواقع من مكاتب العمل، ومن البيوت، ومن ملياري شخ) ٢٠١٠(
  .املقاهي، والنوادي املنتشرة انتشار الفطريات، عرب احلواسيب وعرب اهلواتف احملمولة

  :مدى انتشار عشر لغات عاملية بصفحات الشابكة) ١رقم(ويبني اجلدول التايل 
  النسبة املئوية  عدد املستخدمني  اللغة

مني بالنسبة لعدد املتكل
  باللغة

 %٤٢  ٥٣٦،٥٦٤،٨٣٧  اإلجنليزية -١
 % ٣٢  ٤٤٤،٩٤٨،٠١٣   الصينية-٢
 % ٣٦  ١٥٣،٣٠٩،٠٧٤   اإلسبانية-٣
 %٧٨  ٩٩،١٤٣،٧٠٠   اليابانية-٤
 % ٣٣  ٨٢،٥٤٨،٢٠٠   الربتغالية-٥
 % ٧٨،٦  ٧٥،١٥٨،٥٨٤   اجلرمانية-٦

 %١٨،٨  ٦٥،٣٦٥،٤٠٠   العربية-٧
 % ١٧،٢  ٥٩،٧٧٩،٥٢٥   الفرنسية-٨
 %٤٢،٨  ٥٩،٧٠٠،٠٠٠   الروسية-٩

 % ٥٥،٢  ٣٩،٤٤٠،٠٠٠   الكورية-١٠
جمموع عدد املستخدمني 
  املتكلمني باللغات العشر

١،٦١٥،٩٥٧،٣٣٣  

جمموع املستخدمني ببقية 
  اللغـات

٣٥٠،٥٥٧،٤٨٣  

اموع العام  
للمستخدمني 
  بالعـــامل

١،٩٦٦،٥١٤،٨١٦  

ي هذه الوسيلة التقنية بعد وحتتل الصني الرتبة الثانية يف عدد مستخدم



٤٩ ) مقاربة أولية لتقييم المحتوى الرقمي العربي(مكانة اللغة العربية بمواقع الشابكة 

 ٤٤٤، إذ يفوق عدد املستخدمني الصينيني حسب آخر إحصاء اإلجنليزيةاللغة 
مليون شخص، ومن املتوقع يف السنني القادمة أن ترتع اللغة الصينية صدارة 

  . يف هذا االاإلجنليزيةاللغة 
مل أنّ ومن املالحظ من خالل االرتفاع املتواصل ملواقع الويب عرب العا

معدل الزيادة يف نسب إنشاء املواقع يفوق بكثري معدل زيادة نسب 
 مليون سنة ٤٥٠املستخدمني للشابكة، فعدد مستخدمي الشابكة قفز من 

، إالّ أنّ )comscore.com( حسب موقع ٢٠٠٩ إىل مليار يف عام ٢٠٠٢
التطور سجل مبعدالت أكرب يف عدد الناشرين بارتفاع عدد املواقع من 

  .٢٠٠٨ مليون موقع عام ١٥٠ إىل ٢٠٠٣ربعني مليون موقع نشر يف مارس أ
 ازدياد عدد مستخدمي الشبكة عرب العامل، ليقارب ٢٠١٠وسجلت سنة 

عددهم ملياري مستخدم، كما أقبلت ساكنة العامل العريب على هذه النافذة، فوصل 
  .قطار العربية مليون فردا، أي قرابة مخُس ساكنة األ٦٥عدد املستخدمني العرب 

  :بعض املعطيات اليت تكشف عن هذا النمو" ٢"ونقدم باجلدول رقم 
ـّح الشابكة بدول العامل   ١نسب اإلقبال على تصف

   صفحة٥٠  ١٩٩٣عدد صفحات الشابكة سنة 
 مليار ٩٢٠٠ مليار صفحة و٤٠٠  ٢٠١٠عدد صفحات الشابكة سنة 

  رابط بني الصفحات
نة عدد أمساء النطاقات يف العامل س

٢٠١٠  
   مليون اسم نطاق٢٠٠

   مليون موقع٩٢  عدد املواقع النشيطة
  

                                 
١ Rafhael Richard (٢٠١١) ; neodia (Webmarketing agency) ٢٩ janvier 

٢٠١١. 



٥٠ المحور الثالث

  : مدى انتشار الشابكة بالعالم العربي-
بالرغم من اإلقبال املشار إليه، فال زالت الدول العربية حتتل مواقع متأخرة يف استخدام 

إن سجلت املتقدمة على الصعيد العاملي، وهي هذه التقنية املعلوماتية، مقارنة بالدول 
تطورا ملحوظا يف استهالك خدمات اهلاتف احملمول، فهي ال زالت متباطئة 

  :يف استثمار خدمات الشابكة، كما هو مبني يف اخلطاطتني التاليتني
  ١:١اخلطاطة رقم 

تطور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الدول العربیة    (من 1999 إلى 2008)
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  حييل إىل نسب االشتراكات يف اهلاتف احملمول) باملستوى الثاين األعلى( اللون األسود الصغري  - ١
  حييل إىل نسب مستعملي الشابكة) وى األول األدىنباملست(واللون األسود الكبري املكعب 

تكنولوجيا املعلومات لالحتاد / قاعدة بيانات املؤمترات العاملية لالتصاالت : املصدر
التقرير العريب الثالث حول األهداف : برنامج األمم املتحدة اإلمنائي :الدويل لالتصاالت

 ٧١.  األردن، ص-عربية، عمان ، املكتب اإلقليمي للدول ال٢٠١٠التنموية لأللفية 
  )١٣٩ص (



٥١ ) مقاربة أولية لتقييم المحتوى الرقمي العربي(مكانة اللغة العربية بمواقع الشابكة 

 
العدد التقرييب لعدد   الدولة العربية

  املستخدمني
النسبة العامة من 

  جمموع السكان
 %٤٢،٨   مليون١٤،٢٧  املغرب

االمارات العربية 
  املتحدة

  %٣٥،٣   مليون١،٧٧

 %٣٤،٧   مليون٩،٢٧  السعودية
 % ٢٨،٣   ألف٢٢٢  قطر

 % ٢٦،٢   ألف٧٢٤  الكويت
 % ٢١،٢   ألف١٥٧  البحرين

  % ١٥،٨   ألف٦١٧  لبنان 
 % ١٥،٦   مليون١١،٤٨  مصر
 %١٣،٧   مليون١،٨٧  تونس
 % ١٢   مليون٣،٢٢  العراق

 % ٠،٩   ألف٢١،٧  موريتانيا
 % ٠،٧   ألف٩٠  الصومال

وفيما يتصل مبعدالت النمو يف اشتراك ساكنة الدول العربية خبدمات 
وسائط االتصال احلديثة يف ظرف ست سنوات، نورد هذه البيانات املتضمنة 

  :٤باجلدول رقم 
وتكنولوجيا  نسب االشتراك بالدول العربية يف خدمات االتصاالت

  ٢٠٠٨١ و٢٠٠٣ بني  نسمة١٠٠املعلومات لكل 
                                 

تكنولوجيا املعلومات / قاعدة بيانات املؤشرات العاملية لالتصاالت: املصدر - ١
التقرير العريب الثالث : برنامج األمم املتحدة اإلمنائي( االحتاد الدويل لالتصاالت

 ).١٤١ ص – ٢٠١٠حول األهداف التنموية لأللفية 
  



٥٢ المحور الثالث
  مستعملو اإلنترنت  اشتراكات اخلدمة اخللوية  الدولة

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  
  ١١،٩٣  ٢،٢  ٩٢،٧٢  ٤،٥٤  اجلزائر

  ٥١،٩٥  ٢١،٥٥  ١٨٥،٧٧  ٦٣،٦٧  البحرين
  ١٦،٦٥  ٤،٠٤  ٥٠،٦٢  ٧،٨  مصر

  ١  ٠،١١  ٥٨،٢٤  ٠،٣  العراق
  ٢٦  ٨،٤٨  ٨٦،٦  ٢٥،٢٧  األردن

  ٢٢،٥٣  ١٢،٦١  ٣٤،٠٣  ٢٠،٠٦  لبنان
  ٣٣،٠٤  ٣،٣٥  ٢٤،٦٧  ١٨،٣  املغرب

  ٣٠،٨  ٨  ١٤٢،٨٥  ٣٢،١٨  السعودية
  ١،٦١  ٠،٦  ٣،٤  ٦،٩  اليمن

    :ومن األسباب اليت جتعلنا نتردد يف قبول هاته األرقام والنسب
 ولوج عدد من املستخدمني يف األسرة الواحدة أو باملقهى أو -

  .املنتدى إىل صفحات الشابكة من نفس املدخل
 املرتفعة للولوج إىل الشابكة ببعض الدول العربية ترمجة النسب -

باالستخدام التجاري املرتبط بالتسويق ) املغرب، الكويت، اإلمارات(
 .اإللكتروين، وبتواجد عدد كبري من السياح ذه األقطار

 طغيان ظاهرة سلبية لدى غالبية املستخدمني العرب للشابكة، هي -
  ..وقلة املتصفحني اجلادين) Chat(ظاهرة الدردشة والتواصل املباشر 

على تقدم املغرب وبعض دول اخلليج يف ) ٣(وإن دلت اإلحصائيات املثبتة باجلدول 
يف أي جمال من ااالت تستعمل الشابكة عند : استخدام الشابكة، فالسؤال امللح يغدو

االت العرب؟ هل يف جماالت املعرفة والبحث العلمي والتسويق اإللكتروين، أم يف جم
ـّح املواقع اإلباحية وقد تكون هيمنة اتصاالت . الدردشة، والتراسل اإللكتروين، وتصف

اهلاتفية املرتفعة التكلفة أحد العوامل اليت أدت إىل بلوغ هذه  املغرب على قطاع االتصاالت



٥٣ ) مقاربة أولية لتقييم المحتوى الرقمي العربي(مكانة اللغة العربية بمواقع الشابكة 

  . النسبة املرتفعة يف عدد املستخدمني باملغرب
  مواصفات الثورة الرقمية؟ موجزة عن جمتمع املعرفة، فما هي نظرةهذه 

  : مفهوم النشر الرقمي وأبعاده الداللية-
تعددت التعاريف اليت تناولت هذا املفهوم بالتحديد وتباينت يف 
جوهرها، بسبب االختالف يف الزاوية اليت ينظر يف إطارها إىل النشر 

 الرقمي، فهناك من وصلَ املفهوم بنشر املعرفة العلمية مطلقا، وهناك من
دده يف عالقته باملكتبات وبالناشرين، وهناك من عرف املفهوم بناء على ح

  .ارتباطه باحلقوق الفكرية ومصادر املعرفة
النشر الرقمي بأنه يعين يف أبسط ) Lancaster" (النكستر"فقد عرف 

استخدام احلاسوب والتجهيزات التقنية املرتبطة به ألغراض "استخداماته 
وأشار إىل التطورات . ١٢"الورق طبوع التقليدي علىاقتصادية يف إنتاج امل

اليت حلقت داللة املفهوم حني غدا يشمل استثمار األجهزة اإللكترونية 
  .٣التفاعلية والظواهر وتقنيات التواصل يف إنتاج احلركة والصوت

على إنتاج ) Grooch & Rey" (راي"و" جروش"كما اقتصر املفهوم عند 
ويفصل الباحثان يف أشكال النشر  ٤".عوضا عن طباعتهاالكتب وتسهيلها رقميا 

                                 
١ - Lancaster. F.W (١٩٨٩) ; Electronic publishing. Library trands. Vol 

٣٧- n ٣- p : ٣١٦.  
 

  . نفس املرجع السابق-٣
٤ Grooch and Rey (١٩٩٥), Library information and Networks (New 

York) 
 Marcel Dekker, p :٤٠ 
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: أن يظهر يف أمناط عديدة) E.Book(الرقمي حبيث ميكن للكتاب اإللكتروين 
على اخلط املباشر، أو يف أقراص مدجمة أو مضغوطة، أو يف شكل ملف حاسويب 

  ١.ميكن حتميله وتسجيله على جهاز قارئ حممول

املفهوم ليشمل سائر أشكال  ٢)١٩٩٧" (جوست كيست"ويعمم 
إىل حتديد أمناط هذه ) ١٩٩١" (مايكل سربينج"املعلومات، كما يلجأ 

 ٣).البيانات(النصوص، والصور، والرسوم : املعلومات يف

ومن البدهي أنّ النشر الرقمي ال يقتصر فقط على نشر الكتب رقميا، وإمنا 
 معظم الدارسني احملدثني يشمل نشر سائر أمناط املعلومات وتوزيعها، هذا ما دفع

عبارة عن نشر املعلومات بطرق إلكترونية، ونشرها "  :إىل حتديد املفهوم بكونه
أو على  ٤،بأشكال كثرية على اخلط املباشر، أو يف أقراص مرنة، أو مضغوطة

شكل ملف حاسب ميكن حتميله أو إرساله عرب الربيد اإللكتروين، أو على منط 
هاز قارئ حممول، وقد يقتصر النشر اإللكتروين على ملف قابل للتحميل على ج
يشمل سائر قواعد البيانات املباشرة، والتبادل  الكتاب اإللكتروين، وقد

                                 
  .نفس املرجع السابق - ١
٢- Joost Kist (١٩٩٧), Electronic publishing, Looking for ablue 

print (London Gromhelm) p : ١٢. 
٣- Micheal spring (١٩٩١), Electronic Priting and publishing (the document 

processing) Revolution (New York, Marcel Dekker), p: ٣٢١  
وميكن ختزين زهاء  ".، وسي دي روم"يف سي دي"دي يف دي، و"أقراص الليزر بأشكاهلا  -٤

  ".دي يف دي" صفحة على قرص ١٤٠٠،٠٠٠
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فيها لوحات اإلعالنات وجمموعات األخبار،  مبا، ١للمعلومات اإللكتروين
  .٢"والوسائط املسجلة باألقراص، ومبواقع الويب

 

  : بدايات النشر الرقمي-
ديد من الدارسني أن بداية النشر الرقمي متثلت يف استخدام أمجع الع

احلواسيب إلنتاج الكشافات واملستخلصات يف شكل إلكتروين مبوازاة مع 
  ٣.املاضي القرن نشرها ورقيا، وذلك منذ العقد السادس من

وشهد العقد السابع من القرن املاضي شكال من أشكال النشر الرقمي 
حملاضرات املُحوسبة، كما مثلت االت الرقمية من خالل التواصل عبر ا

اإلرهاصات " معهد نيوجرسي للتكنولوجيا"ـاملنشورة على اخلط املباشر ب
وقد تطور نشر هذه االت وازداد تعميمها عرب . األوىل للنشر الرقمي

                                 
 -، النشر اإللكتروين وتأثريه على املكتبات واملكتبيني)٢٠٠١(ظاهر أبو القاسم بدير : انظر -١

املكتبات اإللكترونية والنشر اإللكتروين وخدمات "املؤمتر العاشر لالحتاد العريب للمكتبات،
 تونس -١٩٩٩ أكتوبر ١٢  إىل٨ من -املنعقد يف نابل" املعلومات يف الوطن العريب

  .٣٢٠ص
، النشر اإللكتروين وأثره يف بناء )٢٠٠٩( نوال راجح بنت عبد العزيز -

 مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، -وتنمية اموعات واملكتبات السعودية
  .٢٦-٢٥صص. الرياض

٢- - Ludwick. R and Clazer (٢٠٠٠),Electronic publishing, the 
Movement from print to digital- pubication online Journal  

of issues in nursing.  
http://www.nurcingworld.org/ojn/topical/ 
٣ - Lancaster (ibid). 
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وأعقب ذلك ظهور الصحف . ١استثمار الشابكة يف بثّ حمتوياا املعرفية
  ).E. Book(لكتاب اإللكتروين اإللكترونية وا

وميكن أن نؤرخ لبدايات النشر الرقمي الفعلية بفترة مثانينات القرن 
املاضي، نتيجة تعميم احلواسيب الشخصية وتطوير الربامج والتطبيقات 

وعرف النشر . احلاسوبية وأجهزة النسخ اإللكترونية وإتاحتها للجمهور
 هذا الشكل اجلديد من التأليف الرقمي اطرادا باستعمال الشابكة، وأفضى

عن بعد والنشر على أوسع نطاق إىل تغري شكل املعلومات وأوعيتها، وإىل 
حتوالت جذرية يف عامل العمل واخلدمات باملؤسسات االقتصادية والتربوية 

  .ومنها املكتبات ومراكز املعلومات
وبدهي أن يفضي تطور صناعة النشر الرقمي إىل تعدد أشكال 

  :رات الرقمية، واألكيد أنّ أهم أمناط النشر الرقمياملنشو
 النشر الرقمي احلكومي، ويتمثل يف منشورات املؤسسات الرمسية، -

  ..كالوزارات، واجلامعات، واملكتبات اجلامعية والعمومية
 النشر الرقمي التجاري، وختتص به مؤسسات اقتصادية تضع ضمن -

 . كالشركات، ودور النشرأولوياا ضمان الربح مقابل خدماا،
ـّل به -  النشر الرقمي التطوعي، وهو نشر مفتوح املصدر يتكف

ـّون امللفات اإللكترونية إلتاحتها للجمهور دون مقابل  ...متطوعون يـبث

                                 
ت األمريكية بتعاون مع مؤسسا" هارفارد"حيث متكنت منذ ثالثة عقود جامعة  -١

 جملة يف ١٠٠٠ثقافية أخرى من إنشاء مكتبة رقمية جنحت يف رقمنة مضامني 
  ..جماالت علمية وأدبية وفنية متنوعة
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ـُد مه ام الناشر تقتصر على إتاحة وبتطور أشكال النشر الرقمي مل تع
 وإمنا امتدت لتشمل توفري تب واالت وغريها من املطبوعات الورقية؛الكُـ

سائر احملتويات الرقمية املختزنة بأقراص الليزر وعلى بوابات الشابكة والعمل 
  .على تسويقها وتوزيعها والدعاية هلا

 

   بين الورقي والرقمي-
 ال زال التأرجح قائما بني الثقافة الرقمية والثقافة الورقية، ففي حني 

فية إىل منتوج رقمي مفتوح املصدر على حتولت الكثري من اإلجنازات الثقا
 الشابكة؛ نالحظ بني الفينة واألخرى رجوعا إىل الثقافة الورقية عندما تتم

  .طباعة بعض املدونات االلكترونية املتميزة ورقيا
 

أن صرح يف مكتبة  ١"إمربتو إيكو"وقد سبق للناقد والروائي 
 غري أنه بعد مرور مثانية اإلسكندرية بعدم إمكانية اختفاء الكتاب الورقي،

أعوام لوحظ أن الكتاب الرقمي بدأ يترسخ أكثر فأكثر يف املشهد الثقايف 
ـّة املنتوج الرقمي على حساب املنتوج الورقي مما . العاملي وبدأت ترجح كف

 ٢)Virtual(واملواد االفتراضية ) Actual(جعل فرضية اجلمع بني املواد الفعلية 

                                 
عن ". مستقبل الكتب: ، الذاكرة النباتية والذاكرة املعدنية)٢٠٠٣" ( إمربتو إيكو -١

، كتاب اإلنترنت جمال ثقايف مواز: من اهلمس إىل العلن، )٢٠١٠(السيد يسن
  ).١١٩ص، ٢ج" الثقافة العربية يف ظل وسائط االتصال احلديثة: " العريب

  " جيكاس" هي فرضية العديد من اخلرباء يف الدراسات املستقبلية، من بينهم -٢
Ghikas.M.W (١٩٨٦), Collection management for the ٢١ century, 

journal library administration, Vol ١٣, p :١٣٥ -١١٩. 
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  .فشيئاالرقمية تنحسر شيئا 
والعامل الرقمي يخطو خطوات ثابتة حنو حتقيق نبوءة املفكر الغريب 

الذي تنبأ منذ اية الثمانينات بظهور جمتمع الورقي يف كتابه " النكستر"
 ويف نفس املنحى ١٩٧٨،١ الصادر عام " حنو جمتمع ال ورقي للمعلومات"

و صحيفة أنه لن تنشر جملة أ" مايكرسوفت"جيزم املسؤولون عن شركة 
، وهذه التنبؤات إن كانت غري مستبعدة بالعامل املتقدم، فإا ٢٠٢٠ورقيا بعد 

بعيدة املنال بالدول العربية حيث سيظلّ الورقي والرقمي جنبا إىل جنب 
  .لعقود زمنية عديدة

 

وبتحول الناشرين التقليديني إىل جمال النشر الرقمي تضاعفت كميات 
 عامل املنشورات، وقلّ اللجوء إىل الورق، بينما يف قواعد البيانات الرقمية يف

تناقض صارخ تزايد استهالك الورق يف اتمعات العربية نتيجة اعتباطية 
  .التعامل مع التقنيات احلاسوبية

وبعد مضي سنوات عديدة يف ختزين املعارف بأقراص ممغنطة كانت حتتل من قبل 
الشابكة حاليا تتيح جمانا للمتصفح مكتبات رفوفا عديدة باملكتبات الوطنية؛ أصبحت 

إلكترونية ضخمة مبعظم اللغات اإلنسانية من الكتب واملوسوعات والدوريات إضافة إىل 
العلمية باجلامعات، وخمتلف ألوان املواد املنشورة وغري املنشورة من الرسائل 

  ..معلومات ووثائق وغريها
 

                                 
١ -- Lancaster, Wifird (١٩٧٨), Toward paperless information 

system (Library and information Science), Publisher 
Academic PR; p١٩١  
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  :ومن مزايا النشر الرقمي
) أو الوثيقة الرقمية( البحث داخل الكتاب الرقمي  تيسر عمليات-

الِفهرس من  املنشودة مبجرد النقر على حمتوياتوالوصول إىل املوضوعات 
   .دون تصفح النص بكامله

بني سائر الكلمات املفاتيح ) hyper-link (قابلية الربط التشعيب -
  .بالنص الرقمي

   صيغة رقمية، إتاحة الصور واجلداول البيانية واخلرائط يف-
ذف واإلضافة  إمكانية التصرف مبفاصل النص الرقمي، وتعديله باحل-

 .دومنا جهد أو تكلفة
ية دون احلاجة إىل  قابلية نسخ مقاطع مقتبسة من امللفات اإللكترون-

 .إعادة طباعتها
 اختزال حجم وسائط التخزين وقدرا اهلائلة على تسجيل حمتويات -

 . مكتباتوأراشيف
كانية العودة إىل املصادر واملراجع املستخدمة يف الدراسات  إم-

ـّح مضامينها مبجرد  . النقر على عناوينها االلكترونيةالعلمية، وتصف
 حتقق إمكانية التدقيق اإلمالئي واللغوي للنصوص املطبوعة إلكترونيا -

هذه اخلدمة متوفرة بشكل محكم يف الربامج اآللية لتدقيق اللغات الغربية (
 ،)من الناحية الصوتية واإلمالئية

خ وحتويله  توفري إمكانية املسح الضوئي والتعرف على النص املنسو-
  .إىل أشكال رقمية جديدة
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مرارية استثماره  سرعة انتشار احملتوى بفضل الوسيلة الشابكية، واست-
  .دون عائق النفاذ

 من دون حتمل  سهولة حتيني املنتوج وإخراجه يف طبعات جديدة-
  .مصاريف الطبع

 اخنفاض مصاريف اإلنتاج والتخزين والشحن مقارنة مع الكتاب -
 ١.الورقي

  

 :فتتمثل،  القابلة للمراجعةمشكالت النشر الرقميأما أبرز 
يف مشكلة امللكية الفكرية، فبتوفر رصيد هائل من املعارف اإلنسانية  -

  ،٢و املنتجعلى صفحات الشابكة ازدادت النقوالت دون علم من املؤلف أ

 وعسر قراءة احملتوى الرقمي لساعات طوال عرب شاشات احلواسيب -
                                 

  :  للمزيد من االطالع، انظر-١
النشر اإللكتروين، وأثره على بناء وتنمية ) ٢٠٠٩( نوال بنت عبد العزيز راجح -

  .الرياض، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية. اموعات يف املكتبات السعودية
كيف : ، العرب وقضايا النشر اإللكتروين)٢٠٠٤( سعود راشد العرتي-

العرب : مستقبل الثورة الرقمية: يستخدم العرب االنترنت؟ كتاب العريب
  .٦-٤ ص-٥٥ العدد –والتحدي القادم 

اح الطفرة التقنية وتقنني إتاحة محاية امللكية الفكرية يف رأيي جمرد ذريعة واهية لكبح مج -٢
املواد الرقمية، ونسجل يف هذا السياق أن جممل القوانني املتصلة حبماية امللكية الفكرية 

واألوىل يف . يف أقطارنا العربية جمرد وثائق مرجعية من دون توفر سلطة التطبيق والتنفيذ
ف عن السرقات نظري التركيز يف املقام األول على تصميم برامج حاسوبية للكش

  ..العلمية كما هو احلال يف لغات األمم املتقدمة
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ويمكن جتاوز هذا العائق باختراع شاشات ال . (والوسائل اإللكترونية األخرى
 ).حتدث ضررا بالعني، وتكبري أحجام اهلواتف املزودة بربامج قراءة امللفات الرقمية

ي اللغات العاملية حتولُ دون  على باق وهيمنة اللغة اإلجنليزية-
االستثمار األمثل حملتويات الشابكة، وقد حاولت برامج الترمجة اآللية 
التخفيف من آثار هذه املعضلة إال أن الترمجة اآللية من اللغات األجنبية إىل 

 . العربية ال زالت يف حاجة إىل إحكام وتدقيقات لغوية
ن احلاسوب جهازا مستعصيا بتواجد أناٍس يعتربو: وعقدة اإللكترون -

 .ال يستخدمه إال املختصون، هذا على الرغم من إميام بفوائده العميمة
اليت يؤرقها هاجس القوت اليومي : ومعضلة الفقر بالدول النامية -

بدلَ اقتناء أجهزة احلاسوب، واملذكرات اإللكترونية، واهلواتف احملمولة من 
  ١.اجليل اخلامس

  ربية يف ظل هذه العوامل؟ترى ما مستقبل الع
  

   مصير العربية في مجتمع المعرفة-
 تتبوأ الصدارة يف صفحات الشابكة، وذلك اإلجنليزيةال زالت اللغة 

منذ أن ظهرت هذه البوابة يف األفق ومبجتمع املعلومات، كما ال زالت اللغة 
  .الحتتل املراتب األخرية يف هذا ا) ضمن باقي اللغات العاملية(العربية 

ومن األمور اليت ال حتتاج إىل استدالل التأكيد على أن اإلنسان العريب 
تفصله عن ثقافة جمتمع )  والفرنسيةاإلجنليزيةأساسا (اجلاهل للغات األجنبية 

                                 
  . انظر يف هذا الصدد سعود راشد العرتي، نفس املرجع السابق- ١
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املعرفة حواجز مسيكة، نتيجة ضعف حضور اللغة العربية يف املشهد الرقمي 
توى الشابكي، نظرا للتحكم  على احملاإلجنليزيةالعاملي، وهيمنة اللغة 

من ألياف وروابط، وبرامج حاسوبية، (األمريكي يف البنية التحتية للشابكة 
التحكم الذي ال يرضي بقية األمم الغربية املتقدمة، ، وهو )وأمساء النطاقات

  ..١مثل فرنسا وروسيا والصني واليابان

   أهمية التعجيل بصناعة محتوى رقمي عربي-
 ، صناعات اقتصاد املعرفة أهمة احملتوى الثقايفصناعال شك أن   

فاحملتوى هو الوجه املكشوف ألي ثقافة، وهو الناطق الرمسي برصيدها يف 
  .معترك احلضارات اإلنسانية املتصادمة منذ األزل

وقد تأكّد للغيورين على اللغة العربية واهلوية اإلسالمية أن توفري العتاد 
 تمع املعرفة غري كاف لدخول العربية سوق احلاسويب والبنيات التحتية

املنافسة مع اللغات العاملية األخرى، بل ال بد من صناعة حمتوى عريب يعكس 
  .أصالة اتمع العريب اإلسالمي ويكشف عن هويته احلضارية

                                 
ومن احلقائق اجللية اليت ال غبار عليها أن إسرائيل تقتفي آثار الواليات املتحدة يف قطاع وسائط  - ١

بالتقنيات احلاسوبية ووسائل االتصال منذ أواسط االتصال احلديثة، فقد اهتم الكيان الصهيوين 
، ومتكن خرباء املعهد من تصميم ١٩٥٤سنة " معهد وايزمان"القرن املاضي، على إثر إنشاء 

حاسوب معد لألغراض العسكرية، وتصنيع شرائح إلكترونية دقيقة، وإطالق أقمار اصطناعية 
وث إىل ااالت املدنية بوضع برامج لالتصاالت ذات أغراض جتسسية، قبل أن متتد هذه البح

وقد كان ينوي حامل جائزة نوبل للسالم (حاسوبية يف قطاعات االقتصاد والتربية والتعليم 
  )إهداء برامج حاسوبية يف جمال التعليم لبعض الدول العربية" مشعون برييز"
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سد اخلصاص يف حمتوى التعلم اإللكتروين، وحمتوى : ومن أهم رهانات هذه الصناعة
كما أن صناعة احملتوى . الرقمي للتراث الثقايفين، وحمتوى التدوين اإلعالم اإللكترو

  :الرقمي العريب وإثراءه تتطلب
   كثافة وتنوعا يف مصادر املعلومات، -
 وحرصا على دوام توفري عتاد حاسويب متطور يرقمن مصادر -

  املعلومات ويعاجلها وينشرها،
حلاسوبية بلغة  وصورنة ألدوات معاجلة احملتوى ووضع التطبيقات ا-

  عربية سليمة،
  . وتفريعا ملصادر احملتوى الرقمي العريب-

  

  : تعريب احملتوى الثقايف الرقميمن رهاناتوجند 
  عوملة صناعة احملتوى الرقمي،رهان -
 تكثيف اللغة العربية ومتكينها من آليات االختزال الستيعاب األجهزة ورهان -

  املفاهيمية الوافدة،
 التقين بني الشابكة والوسائط املتعددة، الترابط ورهان -
  ورهان مستلزمات امللكية الفكرية والتشريعات الصادرة يف هذا اال، -
  .١ ورهان مواجهة التضليل اإلعالمي املزيف للحقائق، واملناوئ للعروبة-

                                 
 يراجع يف هذا السياق منظور نبيل علي يف شأن مسوغات بناء حمتوى رقمي -١

، جملة  صناعة احملتوى الثقايف العريب أمهيتها وحتدياا،)٢٠١٠(نبيل علي : عريب
  .٦٢٥:  عدد ديسمرب رقم-العريب

 =جملة . رؤية مستقبلية لغوية: احملتوى الثقايف العريب، )٢٠١٠( نبيل علي -
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ة، وال شك أنّ أوىل أولويات رقمنة احملتوى الثقايف العريب وضع العديد من الربامج اآللي
  :لعل أجدرها

ماسح احلروف " برنامج القراءة اآللية للنصوص العربية باستخدام -
    ، )OCR ("الضوئي
  برامج تدقيق النصوص العربية على املستويات اهلجائية والنحوية،-
  برامج متييز الكالم املنطوق وحتويله إىل نصوص رقمية،-
ح املختزلة حملتوى اتي الكلمات املفخراج فهرسة الوثائق واست برامج-

  النصوص،
  يف املنتوج الرقمي، ) Lien Hypertexte ( برامج الترابط النصي-
   برامج الترمجة اآللية بني اللغات األجنبية واللغة العربية،-
ـِّدة للمصطلحات والنصوص-   . الربامج املُول

ويف غياب معظم هذه الربامج احلاسوبية، يظلّ احملتوى الرقمي العريب 
  .ا يفتقر للنجاعةباهت

  

  : واقع النشر الرقمي باألقطار العربية-
ـّر املنشورات الرقمية وإتاحة  هناك تفاوت كبري يف مدى توف
اخلدمات املرجعية الرقمية باملؤسسات العربية ومكتباا العامة واخلاصة، فمن 

من (جهة هناك جتربتان رائدتان يف هذا اال، ومها متوفرتان جبمهورية مصر 
من خالل مكتباا (واململكة العربية السعودية ) الل مكتبة االسكندريةخ

  ــــــــــــــ
  .٦٢٣: العريب، عدد أكتوبر، رقم  =



٦٥ ) مقاربة أولية لتقييم المحتوى الرقمي العربي(مكانة اللغة العربية بمواقع الشابكة 

، على أنّ غالبية األقطار العربية تظلّ )اجلامعية اليت وجلت العامل الرقمي
تراوح مكاا يف هذا اال احليوي، فال زال ا النشر الرقمي أسلوبا من 

رقمي دون حصول تقدم  الدعاء احلداثة والولوج يف العصر ال؛أساليب املوضة
  ..ملموس يف هذا اال

ونسجل يف هذا املقام أن الدول العربية املتقدمة يف صناعة النشر 
الرقمي يف حاجة ماسة  إىل الدراسات العلمية اليت من شأا أن ترصد 

. مسارات التطور يف األنشطة واخلدمات والتجهيزات املتصلة بالنشر الرقمي
  ى الرقمي العريب؟فما هي مواصفات احملتو
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  : ِسمات المحتوى الرقمي العربي-
  :من مميزات احملتوى الرقمي العريب

  ندرة املواقع العربية،-
   وغياب االختصاص وطغيان النسخ والتعميم، -
  واالفتقاد إىل التفاعلية، وغياب التنسيق،-
 ،١حمركات البحث العربية الفعالة وقلة -

 ،)ظاهرة الكاتارسيس(ات باملنتديات  وطغيان املقارعات واملصادم-
   والتركيز على القيم واملعتقدات على حساب اجلوانب العلمية،-
 اللهجات احمللية ، وهيمنةهتمام باللغة العربية الفصحىاالضعف  و-

هجينة للتواصل استحداث لغة اصطالحية مع يف املدونات واملنتديات، 
   ).Chat (املباشر

ختصاص يف املواقع العربية إىل عدم تطوع وقد تعود أسباب غياب اال
الدارسني بوضع دراسام العلمية واألدبية والفنية رهن إشارات اجلمهور 

  .نتيجة عدم فاعلية القوانني الراعية للملكية الفكرية
                                 

ـُُ" جوجل"من شأن استعراض قدرات حمرك  - ١ بني أن املنافسة يف إنتاج حمركات ناجعة الشهري أنْ ي
، يعد حاليا أسرع وسيلة لإلحبار، إذ شركة جوجل لديها أكرب حمرك حبث يف العامل: رهان عسري

 ١٠٠ ثانية، وتشري اإلحصائيات أنّ أزيد من ٣٠يقدم نتائج البحث داخل مليار صفحة يف أقلّ من 
د جلأ املشرفون على هذا احملرك العمالق منذ مثان مليون عملية تتم يف اليوم عرب هذا احملرك، وق

 . اإلسالمية-سنوات إىل رقمنة تراث احلضارات اإلنسانية، مبا فيها نفائس احلضارة العربية
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وباعتبار أن حضور لغة أمة على صفحات الشابكة يعكس مستوى تقدمها على 
أسباب عدم جناح العرب يف إدخال لغتهم ا هي املستويني املعريف واالقتصادي، فم

بالربامج احلاسوبية للشابكة؟ وكيف نفسر غياب املشاريع الفاعلة اهلادفة إىل 
  إثراء احملتوى الرقمي العريب وإدارته بأطر وطنية كُفأة؟؟

  

يتبني من التصفح العابر للمواقع الرقمية على الشابكة أن املؤسسات 
ـّر مواد ثقافية ضحلة، بينما حترص األكادميية ودور النشر ا لعربية توف

اهليئات الثقافية الغربية على نشر أغلب موادها على الشابكة، يكفي أن نشري 
والفرنسية لغة ضعيفة (الفرنسي )  www.persée.fr"(بريسي"إىل أن موقع 

لة ودورية يف ختصصات شىت،  جم١٠٥يتضمن إحالة إىل ) احملتوى يف الشابكة
يقدر ""كما .. وعرضا رقميا ملضامينها منذ أعدادها األوىل إىل حد الساعة

عدد االت األدبية املعتمدة على الوسيط اإللكتروين وحده يف أمريكا 
يكفي . ١"....." خبمسة آالف جملة تتزايد باستمرار٢٠٠٩الشمالية يف مستهلّ 

العاملية ضمت إىل حدود عام " ويكيبيديا" موسوعة أن نشري يف هذا املقام أنّ
 ألف ١٠٠، بينما مل تشملْ سوى اإلجنليزيةماليني مقالة باللغة  ٣ زهاء ٢٠٠٩

  .مقالة مكتوبة باللغة العربية
  

  :وتعود أسباب فقر احملتوى الرقمي العريب عامة 
قومية وعدم  إىل عدم اهتمام األجهزة احلكومية العربية بالدفاع عن اللغة ال-

                                 
، حتية إىل عصر الورق ووداعا له، وسيط )٢٠١٠( هالة صالح الدين حسني - ١

ية يف ظل وسائط الثقافة العرب: إلكتروين ميهد ألدب خمتلف، عن كتاب العريب
  .٨٤صاالتصال احلديثة، اجلزء األول، 
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  متويل األحباث اليت تم ذا املوضوع،
 تأخر انتشار البنيات التحتية لالتصاالت وتقنيات املعلومات يف -

 غالبية البلدان العربية،
إجنليزية، ( استعمال العديد من املستخدمني العرب للشابكة لغات أجنبية -
لكترونية إىل درجة حتددت يف دراسام العلمية والتقنية ويف مراسالم اإل) فرنسية

وهذا . ضمن باقي اللغات العاملية  %١نسبة انتشار العربية على الشابكة مبقدار 
 .١ اإلسالمية وضع كارثي يهدد الكيان احلضاري لألمة العربية

وبغاية انتشار أوسع ملنتوج الشابكة عرب العامل، وختفيف التزاحم على 
ت اجلهات املتحكمة يف مواسري الشابكة  أوجداإلجنليزيةأمساء النطاقات 

على غرار احللول اليت اقترحت (العاملية أنظمة أمساء نطاقات متعددة اللغات 
، وقُدمت اقتراحات لتنظيم األمساء اخلاصة )من قبل الغرب للحد من اهلجرة
                                 

أسباب ضعف احملتوى الرقمي العريب إىل تقاعس العرب " نبيل علي" يرد الباحث املتخصص - ١
بالدرجة األوىل، وإىل إمهال تغطية منظومة الثقافة، وإىل وضع مآثر التراث يف معزل عن سياقه 

ـُط(، وإىل انعدام التناص يةاإلجنليزاإلنساين األمشل، وإىل هيمنة  نبيل .(يف النصوص بالشابكة ) التراب
  ).، املرجع السالف الذكر٢٠١٠علي 

ـَّته قناة اجلزيرة يضيف  عناصر أخرى تفسر ضحالة احملتوى  ويف حوار بث
 طرعدم توفر األو ،عدم توفر البىن التحتية لنظام املعلوماتالرقمي العريب، من مثل 

عدم إقبال العرب على طلب املعلومات من مواقع الشابكة بشكل اخلاصة، والفنية 
نبيل . كاف، وعدم توفر التشريعات والضمانات اليت تيسر االستثمار يف هذا اال

، موقع العرب ومكانتهم يف ثقافة عصر املعلومات، حوار أجرته قناة )٢٠٠١(علي 
  .د منصور، مقدم احللقة أمح٢٨/٠٣/٢٠٠١اجلزيرة مع الباحث، بتاريخ 
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الفريق العريب ألمساء : بالنطاقات العربية برعاية عدة هيئات، لعل أمهها
فريق العمل ألمساء النطاقات العربية /  التابع جلامعة الدول العربية-النطاقات

املندرج يف إطار جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 
االحتاد )/ MINC(االحتاد الدويل ألمساء الشابكة املتعددة اللغة ")/ إسكوا"

  ).AINC(العريب ألمساء الشابكة  
ثل يف وضع مقاييس موحدة لتحديد جمموعة لكن العائق األكرب يتم

العربية اليت ميكن استثمارها يف تدوين أمساء النطاقات ) Terminal(احملارف 
العربية إضافة إىل غياب الدعم املادي الالزم من قبل احلكومات العربية 

  .لتحقيق هذا املشروع
  

  : الوضع الراهن للعربية في مجتمع المعرفة-
نعاين صداما بني العربية ووسائط االتصال ليس من الصدف أنْ 

احلديثة منذ عهود زمنية عديدة، فلما ظهر املذياع أثارت لغته املرجتلة حفيظة 
اللغويني واألدباء العرب، واستمرت محالت االستنكار بتداول اخلطاب 
التلفزيوين احملرر من القواعد اللغوية، وظل الوضع على ما هو عليه بظهور 

فضائية، وها هي صفحات الشابكة بأيامنا هذه متخمة بأدىن القنوات ال
مستويات الفصاحة اللغوية، حيث حيلو للكثريين التواصل يف املنتديات 
وبرسائلهم االلكترونية بالعاميات واملزج يف حوارام بني عربية ركيكة 

  ..ونتف متفرقة من اللغات األعجمية
وهي أهم (علم العربية وتعذر استعماهلا، د الشكاوى من قبل الشباب بصعوبة توبتعد

) مربرات اإلقبال على العاميات واالرمتاء يف أحضان اللغات الغربية كأدوات للتواصل والتعبري
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واحلوشي من يصبح من الالزم التفكري جبدية يف ذيب اللغة وتشذيبها من شواردها 
تدوين تراثها ألفاظها، واختزال قواعدها القياسية والسماعية، والعمل على 

  .القدمي من املفردات واألساليب بتقعيداا الكثرية العلل يف املعاجم التارخيية
  

 تعكس املستوى احلضاري -يف أي حقبة من احلقب-ومن الطبيعي أن جند اللغة 
للمتكلمني ا، فلما كان بيد العرب مشعل احلضارة اإلنسانية كانت العربية لغة اآلداب 

الغرب نهل من مفرداا الثقافات األجنبية، وملا انتقل املشعل لشعوب والعلوم والفنون ت
غدت العربية مثقلة بالوافد املصطلحي الغريب، ال سيما يف األجهزة 
االصطالحية للمعلوميات وبرامج الشابكة ومفاهيم الصناعات الدقيقة، 

  .وأصبحت اللغة العربية غريبة بني أهلها
  

  : رصد العلل-
توى الرقمي العريب، والضعف املستشري يف املشهد اللغوي لعل تدني احمل

بسائر الدول العربية والذي يتجلى يف األسرة، وباملؤسسات التعليمية، ومنابر 
اإلعالم املكتوبة واملرئية، يعود إىل عدة علل متثل حتديات حقيقية تواجه اللغة 

  :العربية يف هذا العصر الرقمي، من أبرزها
 يف عقر دارها، بفعل انتشار العاميات، وافتعال  حماصرة الفصحى-

  قضايا صورية،
  انعدام سياسة لإلصالح اللغوي يف خمتلف البلدان العربية، وفيما بينها،-
  مجود التنظري والتقعيد واالستكانة إىل جهود النحاة واللغويني األقدمني،-
  والتطبيقية، تعثر عمليات التعريب والقصور يف جماالت الترمجة التنظريية -
وفشل مكتب التنسيق يف ( ضعف الدور املنوط للمجامع اللغوية العربية -
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، بسبب ضعف املوارد واحنسار السلطات، واالقتصار على العناية )توحيد الرؤى
  .بالقضية املصطلحية

 قصور يف االرتباط باآلليات التقنية تمع املعرفة، وتدين حجم املنشورات -
  .الرقمية العربية

لك جممل العلل الكامنة وراء املأزق اللغوي الراهن الذي تواجهه العربية، ت
وهي تؤثر سلبا على مستقبل لغتنا الفصحى، وتقدم نظرة متشائمة خبصوص آفاق 
تفاعل الثقافة العربية مع باقي الثقافات اإلنسانية يف العامل الرقمي، وتعمق أزمة 

  .الذات واهلوية
 

   مواقف سلبية من اللغة-
وهي مواقف تذكرنا باملعارك احلامية الوطيس اليت جرت مستهلّ 
القرن املاضي بني أنصار اللغة العربية املؤمنني بقوا وقدرا على استيعاب 
املفاهيم املستحدثة وأعدائها من العرب الذين دعوا إىل نبذها واستعمال 

  .العاميات يف التعبري والتدوين
قنيات عادت يف مستهل هذه األلفية فمع حتديات جمتمع املعرفة والت

  :الثالثة املواجهة واملبارزة بني فريقني
ـّرين هلا، يؤمن بتفوق -  فريق مرمت يف أحضان العوملة أكثر من املنظ

اللغات الغربية مبا حوت من منظومات معرفية يف ختصصات علمية وتقنية 
هددة دقيقة، وجيزم أن العربية أصبحت يف عداد اللغات الضعيفة امل

ويوثر أصحاب هذا االجتاه التواصل وكتابة حبوثهم ودراسام . باالنقراض
  ..باللغات األجنبية من منطلق أم مجربون على ذلك، وال خيار آخر هلم
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 فريق مغال يف عاطفيته حنو اللغة القومية، ولغة القرآن الكرمي، دون -
ومن األكيد أنّ حب . يةالعمل على جتديد بنياا وقواعدها وأرصدا املعجم

اللغة األم ليس عيبا، مبا أنه تعبري عن االنتماء والتشبت باجلذور احلضارية 
للمجتمع، لكن هذه الشحنات العاطفية جيب أن يواكبها تقييم وتقومي لواقع 
اللغة العربية يف مؤسساتنا التعليمية وإداراتنا احلكومية وشركاتنا االقتصادية 

 .. ةومجعياتنا املدني
وال شك أنّ من العوائق الومهية اليت تصد الفريق األول عن استعمال 

  :العربية يف صفحات الشابكة
   شكل ترقيم احلروف العربية وكتابتها من اليمني إىل اليسار،-
  إعاقة ااز للترمجة اآللية،-
 .. صعوبة قواعد اللغة العربية وكثرة صيغها الشاذة والسماعية-

 تقف حجر عثرة يف وجه لغات أشد أيقونية من اللغة وهي عوائق مل
  ).مثال الصينية واليابانية(العربية 

  

  :التحديات الكبرى لراهن العربية في صفحات الشابكة-
هناك مشكلتان خطريتان ددان مستقبل العربية على صفحات 

  :الشابكة العاملية
واملنتديات العربية مشكلة الكتابة باللهجة العامية يف املواقع :  أوالمها-

على صفحات الشابكة، ومتثل هذه الظاهرة أبعادا وخيمة تنعكس سلبا على 
والغالب على املنتديات العربية املخصصة . مستقبل لغة القرآن الكرمي

للدردشة، والتعارف، وتبادل اخلربات يف الطبخ واألشغال املرتلية والتجميل 
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بل إن هذه اللهجات تغلغلت يف استعماهلا اللهجات العامية كلغة تواصل، 
  .ةشئثنايا مواقع تعليمية للنا

  :ومن أسباب عزوف الشباب العريب عن استعمال العربية الفصحى
 ضعف مستواهم التعليمي، وعدم تفقههم بقواعد الفصحى -
  .وأساليبها
، وجعلها قناعا ملواجهة )Jargon( التمرد على األعراف اتمعية خبلق لغة خاصة -

 ).  كما حيدث يف أنساق األزياء مثال. (عاتم
 واهلمزة إىل  "٧"ولعلّ أبرز التغريات اليت أحلقها الشباب بالعربية حتويل احلاء إىل رقم 

وكلمة ،  "٢a٧milu ":يئة" أمحل"مثال كلمة فيكتبون ".. ٣"، والعني إىل رقم "٢"رقم 
"ض٢: "على املنوال التايل" أعرa٣ridu."  

لة الثانية يف كتابة اللغة العربية باستخدام احلروف الالتينية وتتمثل املشك
واألكيد أن احلروف الالتينية ال تفي احلروف ، ١)اإلجنليزيةللغتني الفرنسية و(

عديدة كالضاد العربية حقها يف التمثيل، حبيث تعجز عن تدوين حروف عربية 
  .والطاء والعني والغني واحلاء واخلاء واهلمزة

ه الظاهرة إحدى جتليات الغزو الثقايف، وتذكرنا باحلمالت اليت وتعترب هذ
عصر النهضة "عهد ما سمي جتاوزا ب-كانت تدعو بداية القرن املاضي 

                                 
ـَنة"يف حديثه عن هذه الظاهرة مصطلح " ممدوح خسارة"يستعمل الباحث السوري  - ١ ـت لي "

، ورشة عمل أقامها معهد اإلعداد "إشكالية اللغة العربية يف املواقع اإللكترونية"اللغة العربية، 
 -الدول العربيةاإلعالمي السوري واألمانة الفنية لس وزراء اإلعالم العرب التابعة جلامعة 

  .٢٠١٠ دجنرب ٧-٥دمشق، 
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كمال " إىل استعمال احلروف الالتينية لتدوين العربية نسجا على منوال -"العربية
ني واجهة أوروبية باين الدولة التركية احلديثة املنشطرة على نفسها ب" أتاتورك

ومما ال شك فيه أن هذه الظواهر التهجينية تسهم بشكل كبري .. وواجهة مشرقية
  .يف ضحالة احملتوى العريب على الشابكة

  

  : انتشار العاميات واكتساحها المتصاعد للمشهد الثقافي العربي-
  

انتشرت العاميات على صفحات الشابكة بلغة غري معيارية ال تراعي 
فصحى النحوية والصرفية والداللية والرسم اإلمالئي، وذلك على يد قواعد ال

ويزداد األمر .. فئة عريضة من الشباب ذكورا وإناثا، متثل جيل املستقبل
الشوراع إىل فصول املدارس ومدرجات سوءا بانتقال العاميات من أرصفة 

  .الكليات وصفحات اجلرائد الرمسية وغري الرمسية
ليها بالفشل لقصر تارخيها وللتغريات الطارئة إن العاميات حمكوم ع

إنْ تعلق  فكيف احلال على بنياا بدليل أننا ال نفقه شيئا من دوارج أجدادنا،
  .. يف الضفة املقابلةاألمر بدوارج متداولة بأقطار عربية

ومن األكيد أنه لو ختلّص الشباب من األوهام اليت تستبد بعقوهلم 
لفصحى ال قدرة هلا عن التعبري عن مشاعرهم، واملرتبطة بأن العربية ا

ومواقفهم احلميمية، ولو نظروا يف عشرات الدواوين الشعرية اليت استفاضت 
يف وصف املناحي الوجدانية بلغة فصيحة مرهفة ال أثر فيها للحوشي من 
الكالم آلثروا استعمال لغتهم القومية يف حوارام مبنتديات الشابكة ويف 

  .احملمولةرسائل هواتفهم 
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  :  االزدواجية اللغوية وأثرها في تأزيم مكانة العربية بين أهلها-
استفحلت ظاهرة االزدواج اللغوي يف األوساط الثقافية، ووسائل 

صحفيون، وأساتذة، ومسؤولون إداريون، . اإلعالم، وجماالت التواصل
خبارية وأدباء يتحدثون يف شؤون احلياة اليومية ويف دراسام وتقاريرهم اإل

بفرنسية طليقة رمبا أفصح من الفرنسيني، كما يتداولون بدول املشرق 
متذرعني أحيانا بأم يتواصلون بلغة العصر، )... لغة املستعمر (اإلجنليزية

وأحيانا أخرى بعجزهم عن استعمال العربية الفصحى جلهلهم بقواعدها 
ا بصيحة القديس هذا الواقع املرير يذكرن. (الصوتية والصرفية والنحوية

القشتايل اليت أطلقها باألندلس ملّا عاين اجنذاب فئة ) Alvaro(" ألفرو"
 ترى ما جدوى إصدار قرارات التعريب). عريضة من النصارى حنو العربية

  اليت استعصى تنفيذ مقتضياا منذ عقود بدهاليز اإلدارة املغربية؟
، ويف برامج األطفال، إن االزدواجية اللغوية متفشية يف وسائل اإلعالم

ويف األفالم املعروضة إىل درجة أن التفوه ببعض كلمات أجنبية أصبح 
ضرورة يف األوساط الثقافية للتعبري عن الزاد الثقايف للمتكلم، كما أصبح 

  .عند العامة مؤشرا على االنتماء االجتماعي
حتما تواجه العربية حربا ضروسا من الداخل واخلارج، ويف ظل هاته 
املأساة خنشى أن تكون شعاراتنا الداعية إىل تكريس واقع التعدد اللغوي 

هي ) اإلجنليزيةبتواجد الفصحى والعاميات واللهجات واللغة الفرنسية أو (
إىل خضم جمتمع املعرفة الكابح الذي مينعنا من تأهيل لغتنا العربية من الولوج 
ومن اجللي أنّ . دمةودخول املعترك الذي تتواجد به لغات األمم املتق
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االنفصام بني الفصحى والعامية ليس يف صاحل اللغة العربية لفرض تواجدها 
  .بني اللغات العاملية

  

  :  مقترحات لمواجهة ظاهرة تهجين العربية-
  :لعل أهم اإلجراءات الواجب اختاذها للحد من هذه اآلفة

 من  % ٥٠، واليت تناهز  مواجهة ظاهرة نسب ارتفاع نسبة األمية باألقطار العربية-
خمتلف األوساط اتمعية، وحتسني جمموع ساكنة العامل العريب، ونشر التعليم بني 

  مستواه ومردوده،
 تيسري تعليم العربية ونشرها بني املتمدرسني بلغة سليمة ميسرة، وبطريقة تقنية -

  مستحدثة عرب الوسائط الصوتية واألشرطة املرئية،
 الفصحى واللهجات العامية برفع العاميات إىل مستوى  التقريب بني اللغة-

  ،١العربية الفصيحة

 االهتمام بواقع الترمجة من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية، والعكس، أي من العربية -
  ..إىل اللغات العاملية

  

ولعلنا نأخذ العربة من الدفاع املستميت لبعض اللغات عن هوياا 
، فاحلرب الضروس القائمة حاليا بني جنليزيةاإلالوطنية ضد اكتساح 

 من جهة والفرنسية والروسية واليابانية والصينية من جهة أخرى اإلجنليزية
                                 

يتأتى تفصيح العامية باقتباس مفردات العربية الفصيحة وخمارج حروفها يف التداول بني عامة _  ١
الناس، ويف املنابر اإلعالمية والقنوات التلفزية اليت دأبت على تكريس التجزئة العربية مبنحاها إىل 

بية اإلسالمية ذات اللغة الواحدة والدين الواحد والتاريخ التوجه القطري على حساب اهلوية العر
  .واملصري املُشتركَين



٧٧ ) مقاربة أولية لتقييم المحتوى الرقمي العربي(مكانة اللغة العربية بمواقع الشابكة 

إلثبات الذات جيب أن حتفزنا على بذل قصارى اجلهود لرد االعتبار للغتنا 
القومية، وتعزيزها وتنميتها بصفحات الشابكة، كما أنّ املواجهة القائمة 

 يف جمال اإلعالميات واالتصاالت وما اإلجنليزيةبني الفرنسية وحاليا 
ـُِّهمت به الفرنسية من أا لغة جتريدية   اإلجنليزيةيف مقابل اللغة (ات

وهويتنا،  جيب أن تكون لنا نرباسا نقتدي به بغاية الدفاع عن لغتنا) التجريبية
ا لغة العواطف اجليهم بدورها بأـُت ومن املفيد يف هذا . اشةمبا أن لغتنا ت

السياق أن نأخذ العرب من عدم تردد الفرنسية من تدخيل بعض 
 يف اال الرقمي اليت ذاع استعماهلا، دون أن ننساق اإلجنليزيةاالصطالحات 

يف هذا املنحى انسياقا باعتبار التمايز القائم بني النسق الصريف للغتني 
من جهة، والنسق الصريف ) لسلسليذات الطابع ا( والفرنسية اإلجنليزية

  )).(non-concatenativeالالسلسلي (والتركييب للعربية 
  

  
  

  :  شروط التحديث اللغوي لولوج العربية إلى العصر الرقمي-
 هلقد سبق للتقرير الثاين الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن نب

ة والعصر الرقمي، وحدد الوسائل إىل أمهية تأهيل اللغة العربية يف جمتمع املعرف
الكفيلة بتطوير احملتوى الرقمي العريب، وبعث اللغة العربية من رقادها 

  .وتأهيلها للثبات يف معترك جمتمع املعرفة
  :فقد ذكر التقرير أن أهم شروط تأهيل العربية

 حتديث اجلامعة والبحث العلمي، واعتبار اللغة العربية العنصر -
  ية التحديث،األساسي يف عمل

  إقامة اجلسور بني خمتلف التخصصات املعرفية،-
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 . مبؤسسات التعليم والبحث العلمي  إدراج املعرفة املعلوماتية والتأهيل التقين-
  .١ اإلسهام يف إنتاج برامج آلية عربية تراعي خصوصية النسق اللغوي العريب-

  : ونضيف إىل هذه  املتطلبات عناصر أخرى أبرزها
- من غلواء الشحنات العاطفية للغيورين على العربية، ممن  احلد

  ،)القائلون بنظرية التوقيف(يؤمنون بكماهلا ومجاهلا، وبأا حوت كل شيء 
 ضرورة التصدي ملشكل األمية احلاسوبية، وال يتأتى ذلك إال -

بتصميم األجهزة الرمسية واتمع املدين على توفري التقنيات احلديثة مع 
  اجمها احلاسوبية،تأصيل بر
بنية (مستوى التحليل الصريف :  دراسة اللغة يف مستويات عدة-

العالقات النظمية بني (، ومستوى التحليل النحوي )الكلمة ومكوناا
معاين الكلمات دف حتديد (، والتحليل الداليل )الكلمات لتشكيل اجلمل

 ، وحتليل اللغة يف مستواها االجتماعي،)معاين اجلمل
تيسر مهام البحث عن املفردات والتراكيب (اء معاجم آلية  بن-

 ،)بداخل املعجم
 تيسري املنظومات النحوية وتبسيط قواعد العربية وإدراج اصالحاا -

 يف مناهج التدريس،
 استحداث لغات جديدة داخل اللغة تقوم بتأصيل مسميات -

 املستحدثات التقنية واختزاهلا،
                                 

برنامج األمم املتحدة االمنائي، التقرير العريب الثاين حول األهداف التنموية  - ١
  .٢٠١٠لأللفية 
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ال وسائط االتصال والعامل الرقمي، ويف  توحيد املصطلحات يف جم-
 شىت االختصاصات املعرفية،

 ١، بناء قواعد للمعطيات وبنوك آلية للنصوص-

 حتفيز الباحثني على اإلنتاج األصيل بالعربية الفصحى يف العلوم -
  .املادية واإلنسانية

ويف انتظار حتقيق هذه العناصر الضرورية لنهضة عربية يف العصر الرقمي ال 
  .أس أن نقوم بتقييم أويل للمحتوى العريب على صفحات الشابكةب

  : المحتوى الرقمي العربي-
نشري بداية إىل أنّ تقييم احملتوى العريب هو نظر يف بنية غري ثابتة نظرا 
لضخامة صفحات الشابكة، وصعوبة اختزاهلا، وكثرة ما يلحقها من جتدد 

  .يف مواقعها املستحدثة على الدوام
اولنا الكشف عن جماالت االهتمام بالشابكة عند املستخدمني  وإذا ح

العرب، فسنجد حتما أنّ ااالت العلمية هي أندر ااالت املطلوبة عند 
متصفحي الشابكة العرب، وأن املدونات العربية يطغى عليها طابع النسخ 

ة والتكرار، والدوران يف دوائر فارغة، ويقلّ ا االهتمام بشؤون املعرف
اليت الفرص املذهلة قلما استثمر املستخدم العريب وقد تبين أنّ . األكادميية

   . والتثقيفتوفرها الشابكة يف حتصيل املعارف
  

ولعل أبرز ما يواجه الباحث عن صفحات احملتوى الرقمي العريب صعوبة التمييز بني ما 
                                 

١ -  ا من شأن هذه البنوك أن تساعد على حتديد معاين الكلمات وفقا للسياقات الفعلية اليت ترد
  .داخل الكالم املتداول واملنظومات املعرفية بشىت التخصصات
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 املواقع العربية على هو ثقايف أكادميي وما هو حديث عام فضفاض، وتركيز نسبة هامة من
على مراجع رمبا بسبب صعوبة احلصول (، وعدم العناية باحلاضر )التراث(منجزات املاضي 

حديثة أو توجسا من تبعات املالحقة لعدم التقيد مبقتضيات محاية امللكية 
 ).الفكرية

ومما يزيد الوضع فداحة أن مراكزنا الثقافية ال تم بنشر الثقافة العربية 
فحات الشابكة، وإمنا الغرض من إنشاء مواقع هلا الدعاية فقط على ص

  .لألنشطة اليت تقوم ا
ولعل أسباب قلة اكتراث املتصفح العريب بالعلوم على شاشات الشابكة 

 ،العربية املهتمة بالشأن العلمي ونتائج األحباث املختربية املواقع تعود إىل ندرة
صري باملوضوعات العلمية، عالوة على السمعي والب اإلعالمعدم اكتراث  إىلو

. أن العلوم املادية والتجريبية تدرس يف أغلب األوطان العربية باللغات األجنبية
ومن الثابت أنه ال سبيل إىل تعريب الربامج احلاسوبية وتطويرها يف جمتمع يعيش 

  .أقصى حاالت االستالب الثقايف ويدرس العلوم بلغات الغري
حملتوى الرقمي العريب استغالل وسائل االتصال احلديثة ومن جتليات ضعف ا

يف تكريس ممارسات ختلفية، كاختصاص بعض القنوات الفضائية يف دغدغة 
الغرائز، والتضليل اإلعالمي، واحلديث عن الشعوذة، والسحر، والشياطني، ومتابعة 

، وسباقات )ربية القناة الثانية املغ(أنشطة ترفيهية تافهة كمسابقات احلنجرة الذهبية 
  ).ببعض القنوات الفضائية اخلليجية على سبيل التمثيل(شاكلها اإلبل وما 

واألكيد أن ضعف احملتوى الرقمي العريب يترجم ضعف اهلوية العربية، 
وميثل فقر هذا احملتوى دليال على قبول وضع تبعية العرب لغريهم من األمم 
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 القوى الراسخة يف العلم من املتقدمة، وختاذال يف التواصل والتفاعل مع
لكن كيف . منظور التشبت باألصالة، واإلميان مبكونات اتمع العريب الذاتية

  يتأتى تقييم املواقع العربية؟

  : معايير تقييم المحتوى الرقمي العربي-
من مجلة املعايري اليت منيز من خالهلا بني املواقع املتباينة يف أمهيتها 

املوقع، سهولة تصفح فقراته، إمكانية الوصول إىل لغة : وثرائها، هناك
، املعلومة بأيسر السبل، حسن التصميم، قابلية التنقل بني املوضوعات الفرعية

  . اختزال سعة حجم امللفات، مدى توفر الوسائط السمعية والبصرية
ويتبني أن غالبية املواد يف احملتوى الرقمي العريب أنشأها أفراد مستقلون، 

والقطاع اخلاص ) اتمع املدين(ؤسسات الرمسية واملنظمات غري احلكومية وأن امل
حاضرة بشكل باهت، وأن حمتوى املنشورات العربية الرقمية حتضر بشكل كبري 
يف جماالت املوسيقى واألدب واملكتبات الرقمية واملسرح، مث تليها مرتبة السينما 

ونتيجة لذلك فهي ال ... ملعاصرةمث املتحف، وتقلّ ا مواد العلوم والتقانات ا
  .تترجم البتة ثراء الثقافة العربية وتنوع مظاهرها

  

  : ضعف املواقع العربية اليت أشار إليها مجال غيطاسمالمحومن 
 إمهال اللغة العربية، وسيادة العاميات، والرطانة باستعمال اللغات -
  .األجنبية
  لية واحليوية، طابع اجلمود باملواقع العربية، وغياب التفاع-
  طابع التقليد والنمطية يف التصميم، وغياب التداول اللحظي،-
  عدم إيالء العناية الالزمة لفئة األطفال،-
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 ).دا االهتمام باملوسيقى والسينماما ع( فقر مدقع يف احملتوى الثقايف البناء -
 عدم اهتمام املؤسسات الرمسية واتمع املدين مبجاالت التعليم -

 كتروين واملكتبات الرقمية واألدب والفلكلور،اإلل
 ضعف حمتوى مواقع البحث العلمي، وطغيان النص على حساب -

 امللفات الصوتية واملرئية،
دمات الرقمية يف املستوى  فتور القطاع اخلاص يف اقتحام جمال اخل-

 .الثقايف
 عدم االهتمام بامللكية الفكرية وحقوق املؤلف وقوانني النشر على -
 .الشابكة
 غياب الترابطية، وتشعب النصوص وامللفات، بعدم اإلحالة على -

 املواقع ذات املضامني املشاة أو املُحايثة،
 عدم اهتمام حمتويات مواقع اامع اللغوية ومكتب تنسيق التعريب -

 .بالتنظري اللغوي
دا  عدم االكتراث بآليات التجارة اإللكترونية يف اال الثقايف، ما ع-

  .مناذج بيع الكُتب ببعض دور النشر
 عدم تسجيل أغلبية مواقع الثقافة العربية يف فهارس قوائم البحث -

  .١العاملية، مما جيعل حمتوياا تندرج يف الشابكة غري املرئية

                                 
، عن  الوجه الرقمي الراهن للتنمية الثقافية العربية،)٢٠١٠(مجال حممد غيطاس  - ١

، ١ ج-٨١كتاب العريب، الثقافة العربية يف ظل وسائط االتصال احلديثة، عدد 
  .١٧١ص
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 إىل جملة من - إضافة إىل هذه العلل-غري أنه ال بد من اإلشارة 
  :لعريب هلذه املواقع، منهاالعوائق التقنية اليت تواجه املتصفح ا

إذ يتطلب :  عائق التأرجح بني استخدام النصوص أو الصور-
 اليت متكّن من التنقل السريع بني صفحات -استخدام النصوص األخف

 االعتماد على برامج آلية تأخذ بعني االعتبار اللغة العربية، -املواقع العربية
واقع العربية جمرد رموز، علما املفمن دون حتميل هذه الربامج تبدو صفحات 

أن اللجوء إىل عرض امللفات على هيئة صور باستخدام املاسح الضوئي جيعل 
 .حجمها كبريا ويعيق عمليات تصفحها والتصرف فيها

" ويندوز"ملن يستعمل برامج آلية غري برنامج :  عائق برنامج التشغيل-
)Windows ( ماكينتوش"األكثر تداوال، مثل برنامج) "Macintosh( ،
  ).Arabic Interface(الذي ال يستعمل واجهة عربية ) Linux" (لينيكس"و

ويتمثل يف كتابة العناوين االلكترونية على صفحات :  عائق اللغة-
واخلطوات جارية لتعريب أمساء النطاقات، وإن . الشابكة باحلروف الالتينية

وسيلة املستخدمة يف حتققت هذه اخلطوة اليت ال تترجم تأصيال حقيقيا، فال
احلروف العربية إىل الرموز هذا التعريب أنّ الربنامج اآليل يقوم بإرجاع 

 .األجنبية اليت أحلقت ا إلحالة املتصفح إىل املوقع املنشود
ال جيد املتصفح ألغلب املواقع العربية :  عائق البحث يف املوقع العريب-

نه، وذالك راجع لعدم توفر وسيلة للبحث اآليل يف مفردات املوقع ومضامي
برنامج حبث يف هذه املواقع، أو بسبب عرض حمتويات املواقع على هيئة 

" حبث"ترجع الكلمات املوضوعة يف خانة ، أو لغياب برامج آلية )غري نصية(صور 
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يف هذا املقام إىل تراكم  إىل أصوهلا ليتيسر البحث عن املعلومات املرغوب فيها، مع اإلشارة
إلمالئية يف النصوص العربية، ككتابة الياء على شكل ألف مقصورة، وكتابة اهلاء يف األخطاء ا

  .شكل تاء مربوطة والعكس صحيح
شكل من ) Blogs(ونشري يف سياق تقييمنا للمحتوى الرقمي العريب أنّ املدونات 

 ؟"املدونة"أشكال احملتوى، فما املقصود ب
  

  ):Blogs( تقييم أولي للمدونات اإللكترونية -
  

املدونات شكل من أشكال التواصل الشابكي بني شخصني أو عدة 
أشخاص، ظهرت بداية بالواليات املتحدة األمريكية، وانتشرت باخلمس 

وهي يف جوهرها عبارة عن مواقع .. سنوات األخرية بأحناء العامل العريب
أفراد على الشابكة كسرت حاجز الرقابة الرمسية والتعقيدات اإلدارية، 

 ،الوصايةسلطات و  التضييق واملنع واملصادرةأحدثها املدونون لالنفالت من
تضم سرية للمدون ونبذة من املنشورات واألعمال سواء كانت لصاحب 
ـُعرض فيها  املدونة أم لغريه، وقد تضم أخبارا ومكتبات إلكترونية، وت

ا من انطالق) نصوص، صور ثابتة ومتحركة(احملتويات يف أشكال متعددة 
  . ١تسلسل زمين تنازيل

ونشري إىل أن املدونات بالدول الغربية كثرية العدد، متنوعة االهتمامات، 
بينما هي يف الدول العربية حديثة النشأة، تطغى عليها املدونات العامة، ويف تقابل 

                                 
على ") فيسبوك("عية االلكترونية من املرجح أن تتحول مواقع الشبكات االجتما - ١

الشابكة إىل مدونات، وقد تتضمن يف السنني القادمة مالحظات وتعليقات 
  .املدون، نظرا لسرعة البث ا والنتشارها بني العديد من املتصفحني
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طريف، نؤكد يف هذا املقام أنّ الغرب ال يهمه من املدونات العربية إال ما محلت 
سم املعارضة، بينما ال يهتم العريب يف اطالعه على املدونات الغربية إال منها مي

  ...تلك املتصلة مبوضوعات اجتماعية وثقافية
  

  :  أنماط المدونات الرقمية العربية-
  : ميكن أن نصنف املدونات العربية املتواجدة على صفحات الشابكة

ة وفكرية ذات اهتمامات أدبية وفني:  إىل مدونات ثقافية عامة-
 .وصحفية
 ١ ،ترتبط بأحداث سياسية:  ومدونات سياسية-

وقد تبني أن تعدد املواقع الدينية ال يوازيه تعدد يف :  ومدونات دينية-
 .إنشاء املدونات ذات املنحى الديين

 .)الزواج والطالق والعنف(تتطرق ملوضوعات اجتماعية :  ومدونات اجتماعية-
 قليلة العدد،  تكشف عن ضعف وهي:  ومدونات علمية وتقنية-

  .االهتمام باملوضوعات العلمية
تدور مضامينها حول احلياة الشخصية :  ومدونات شخصية-

 ...)عواطف، حظ، رغبات، مسابقات(للمدون، وانطباعاته الذاتية 
  .ال تتقيد مبجال حمدد:  ومدونات متنوعة االهتمامات-

  

 زالت مغيبة مبدوناتنا ولعل أهم موضوعات املدونات الغربية اليت ال
                                 

 غالبية هذا النمط من املدونات تفتقد للنضج والوعي السياسي ، وا جند نقمة - ١
وضاع اتمعية، يؤمنون بالعبثية، معظمهم فقد الثقة يف بعض املدونني على األ

  ....املقومات احلضارية بفعل الفوارق الطبقية الصارخة
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 إذ جند العديد من وعات العلوم والتعليم اإللكتروين؛موض: العربية
 وأخبار الرحالت علوم الفضاء املدونات بالغرب ترصد مستجدات

ومثة مدونات أخرى ترصد آخر ، ية، واالكتشافات الفلكالفضائية
علوماتية، يف جماالت الطب والكيمياء والفيزياء واملاإلجنازات العلمية 

  .وغريها من التخصصات الدقيقة
املكتبات الرقمية، وسننظر فيما : ومن جتليات املشهد الرقمي العريب

  .يلي يف طبيعة املكتبات الرقمية العربية، ودورها احملوري يف صناعة احملتوى
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  تقييم مشاريع رقمنة ذخائر املكتبات
  

  ":المكتبة الرقمية" تعريف مفهوم 
  

تعريفا عاما هلذا املفهوم، فيعترب املكتبة ) ٢٠٠٦" (رمزوليم آ"يقدم 
جمموعة من املعلومات اخلاضعة إلدارة جيدة، مع ما يتصل ا من "الرقمية 

صيغ رقمية، ومن متّ إتاحتها عرب  خدمات حيث يتم اختزان املعلومات يف
  .١"شبكة من احلاسبات

 وتقنية وفنية فإدارة املعلومات الرقمية وتنظيمها يف ختصصات علمية
هو أساس املكتبات الرقمية وما مييزها عن املواد الرقمية للشابكة املتوافرة 

  .بكثرة يف مواقع الويب، واليت ال ختضع ألي إدارة أو تنظيم
أصول التراث الذي  ى يف احلفاظ علتقوم املكتبات بدور بالغ األمهية

ركة متحوتتعدد أشكاله من نصوص مقروءة ومسموعة وصور ثابتة 
ا حمكما حملتويات  توثيقويستلزم دخول العربية إىل العصر الرقمي. وخرائط

وتوفري موادها وخدماا ملتصفحي املكتبات العربية، والعمل على رقمنتها، 
  . الشابكة يف أقرب اآلجال دون أدىن قيود

عالوة على - فوائد رقمنة نفائس الثقافة العربية اإلسالمية وتتجلى
احلفاظ يف  -ر األعم من مستخدمي الشابكة من حمتوياااستفادة اجلمهو

                                 
 هاشم فرحات، -جربيل بن حسن العريشي: ، املكتبات الرقمية، تج)٢٠٠٦(وليم آرمز  - ١

  .٢٠ص. الرياض، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية
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  .١على نسخها األصلية من التلف

وبانتقال املكتبات التقليدية إىل مكتبات رقمية حتولت وظيفتها من 
  .مجع الكتب وحفظها إىل إتاحة املعلومات وتيسري احلصول عليها

 من أول -إضافة إىل املعلوميات واإلعالم–وكانت املكتبات 
الرقمية تطورات وشهدت املكتبات . القطاعات اليت عنيت بالنشر الرقمي

  .مدهشة بنشأة مراصد البيانات ونظم البحث واالسترجاع على اخلط املباشر
 عن التقليدية املكتبة عجز نتيجة جاء الرقميةوال شك أن ظهور املكتبة 

ملتدفقة بشكل يوم وا يوما بعد املتزايدةإتاحة املستجد من البحوث العلمية 
  .غري حمدود بعد االنتقال من اتمع الصناعي إىل جمتمع املعلومات

وغين عن البيان أن الباحث مييل أكثر يف عصرنا هذا إىل استخدام الشابكة 
املعلومات اليت ينشدها مبستودعات املكتبات الرقمية، فتضاءل بذلك  يف حبثه عن

املتصفّح االطالع على مواد املكتبات وأصبح بإمكان ، ٢دور املكتبات التقليدية
  .الرقمية أينما تواجد مبجرد توفره على حاسوب متصل بالشابكة

  
  
  

  :مشاريع الرقمنة بأهم المكتبات العربية
هناك تفاوت كبري يف حصيلة رقمنة املصادر من مكتبة عربية إىل 

                                 
  .عا إىل إنشاء مكتبة الكونغرس الرقمية بواشنطنوهو السبب الرئيسي الذي د - ١
ال سيما إذا كانت هذه املكتبات هزيلة يف موادها، ال تشفي غليل الباحث، يكفي أن نشري  - ٢

لالستدالل على هذا الفقر أن أعداد جملة اللسان العريب الصادرة عن مركز تنسيق التعريب بالرباط 
خلاصة، واألفدح تعذر ترتيل مضامينها من موقع هذه اهليئة قلما توجد مكتملة باملكتبات العامة وا

  .الرمسية التابعة ملنظمة األليكسو
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أخرى ، وذلك ناتج عن اإلمكانيات اليت تتوفر عليها كل مكتبة ومدى 
 مثال ال زالت املغربعم الذي حتظى به من قبل األجهزة احلكومية، ففي الد

 ألف مادة من مواد املكتبة، واملتاح منها ٣٤املكتبة الوطنية ماضية يف رقمنة 
للمستفيد ال يتعدى بضع عشرات من االت واملخطوطات، والوضع أسوأ 

مل الرقمي، بينما بكثري يف مكتبات بعض البلدان األخرى اليت مل تلج بعد العا
، وهو ما .قطعت مصر واململكة العربية السعودية أشواطا هامة يف هذا اال

  : نوضحه فيما يلي
  

  : رقمنة محتويات مكتبة االسكندرية-
  

 على -على غرار املكتبات الرقمية العاملية–تتوفر مكتبة اإلسكندرية 
 دف من خالل أحدث األجهزة التكنولوجية والوسائط املعلوماتية وهي

" مليون حماضرة"ومبشروعها ، ١الرقمية الذي ينتج املواد" معملها الرقمي"
" أرشيف االنترنت"وب ٢الذي يقوم على بث احملاضرات على الشابكة

الرقمية إىل " سان فرانسيسكو" حاسوب واملتفاعل مع مكتبة ٨٨٠باملُخزن 
  .ريق النموسد الفراغ الرقمي الذي تعاين منه الدول الزاحفة يف ط

                                 
، وهي تقنية جتمع بني "الناشر الرقمي الفوري"آلة : مما يتوفر عليه هذا املعمل - ١

النشر الورقي والنشر الرقمي، تقوم على طباعة الكتاب الرقمي وإخراجه ورقيا، 
  . أا ثاين جتربة يف العامل بعد الواليات املتحدة األمريكيةويشري خرباء املكتبة

، وعاء املعرفة من احلجر إىل النشر الفوري، طبعة مكتبة )٢٠٠٧(خالد عزب : انظر
  .٢١٢صاالسكندرية، 

  . حماضرة يف جمال األوبئة فقط٢٥٠٠وقد جتاوز حاليا  - ٢
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وقد أشار السيد خالد عزب مدير اإلعالم مبكتبة االسكندرية أن هذه 
تشارك يف مشروعات مع العديد من الدول لتكوين حمتوى رقمي "املكتبة 

واألرجح أنه يقصد كتابا (  ألف كتاب ١٠٠عريب موجود منه حىت اآلن 
  ١".كتاب مطروح جمانا دون أدىن قيود ألف ٢٠٠ستصل إىل ) ووثيقة

األصول   النسخة الثالثة من مستودعتدشنيمت ويف السنوات األخرية 
نسخة مطورة لبوابة وهو  )Digital Assets Repository) (DAR (الرقمية

  صورة متاحة٣٠,١٢٦كتابا و  ٢٩,٢١٧أكثر من ، ويضم الكتب اإللكترونية

 org.ibalexb.dar://http/الرابط خاللمن 

حيث ميكن االطالع على مجيع الكتب اليت ال ختضع حلقوق امللكية 
أما الكتب اخلاضعة لقانون محاية امللكية الفكرية، فيسمح . الفكرية كاملةً

 . فقط من الكتاب%٥ للمستخدم باالطالع على
 اخلدمات  جمموعة منويتيح الربنامج اآليل هلذا املستودع

األعلى "أو " األكثر تصفحا"تصفح الكتب انات ، من خالل خللمستخدمني
خاصية  باستخدام، واالطالع على املوضوعات "تعليقًا األكثر"أو " تصنيفًا

 يشمل الذي "املتقدمالبحث "و ، "البحث البسيط" و، "البحث امع"
الكلمة املبحوث عنها داخل سياقات خاصية البحث الصريف حيث يربز 

كما يتيح الربنامج تفاعل املستفيد مع مضامني الكتاب  .وحمتوياته صفحات الكتاب
                                 

يف مؤمتر ، أحباث رقمورقية متخصصة )٢٠١٠(عن أمحد فضل شبلول  - ١
الثقافة العربية يف ظل وسائط : االسكندرية األول للثقافة الرقمية، كتاب العريب

  .١٤٢ ص ٢، ج ٨١االتصال احلديثة، العدد 
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ألعضاء املسجلني امتياز ترتيب كتبهم بتدوين تعليقاته وتقييمه للمنتوج الرقمي، ويوفر ل
 ."شخصيةالكتبة امل " يفجملدات املفضلة يف

ويضم املستودع مواد مسعية وبصرية تغطي جماالت متعددة، منها 
فضالً عن . سينمائيةالتسجيلية، والسياسية، والثقافية، وال والتعليمية،

تسجيالت جلميع املؤمترات واحلفالت املوسيقية والفنية واملعارض اليت تتم يف 
 .مكتبة اإلسكندرية

 دليل يف مستودع األصول الرقمية مبكتبة االسكندرية وقد متّ إدراج
 Directory of Open Access (مستودعات الوصول احلر العاملى

Repository ( ا بـواملعروف اختصار"Open DOAR" ،وهودليل  أهم 
 http://www.opendoar.org  على الرابط، متاحللمستودعات املفتوحة

د من اجلهات املهتمة بالوصول احلر للمعلومات وهى معهد يعدال وتدعمه
 Joint ( ، وجلنة نظم املعلومات)Open society institute(اتمع املفتوح 

of information system committee( وإئتالف املكتبات البحثية ، 
)Consortium of research libraries( واحتاد املصادر االكادميية والنشر ،

  .)SPAR Europe(روىب والعلمى األ
  

-http://www.bib (/وقد تبني يل من تصفح موقع هذه املكتبة

alex.com( ن يفا حتوز ذخائر هامة يف ختصصات عديدة كما هو مبيأ ،
  :التايل" ٥"اجلدول رقم 

  عدد الكتب  التخصص املعريف  عدد الكتب  التخصص املعريف
  ١١٧   احلديث الشريف-٢  ١٦٤   القرآن الكرمي-١
  ١١٠٠   القصص والروايات-٤  ٢٥٠   السرية النبوية-٣
  ٣٢١   الشعر-٦  ٧٧٢   األدب-٥
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  عدد الكتب  التخصص املعريف  عدد الكتب  التخصص املعريف

  ١٧٤٦   التاريخ-٨  ٥٠٨   اللغة واإلنسانيات-٧
 التراجم -١٠  ٨٨٥   اآلثار واجلغرافيا-٩

  والشخصيات
٩٧٦  

  ١٥٦   أصول الفقه-١٢  ٧٠٠   الفقه اإلسالمي-١١
 العقائد وعلم -١٣

  الكالم
 علم النفس -١٤  ٦٥٢

  والتربية
٧٠٢  

 الفلسفة وعلم -١٥
  االجتماع

  ١٨٧   العلوم-١٦  ١٠٨٢

  ٣٣   العلوم العسكرية-١٨  ٣١   اإلدارية العلوم-١٧
  ١٢٠٠   السياسة-٢٠  ٨٧٩   الفكر اإلسالمي-١٩
 الفكر اإلسالمي -٢٢  ٣٩   الفكر السياسي-٢١

  السياسي
٣٥٥  

  ٤٣   الطب-٢٤  ٤٩٧   الفكر العريب-٢٣
 التصوف -٢٦  ١٧٣  االقتصاد والتجارة-٢٥

  والرقائق
٦١٥  

 التوثيق وإدارة -٢٧
  املكتبات

  ١٨٤  ن واملسرح الفنو-٢٨  ٤٦١

  ٩   الرياضة-٣٠  ٢١٠   اإلعالم-٢٩
 املذكرات -٣٢  ٢٢١   احلاسب اآليل-٣١

  والشهادات
٢٤٩  

 االت -٣٣
  والصحف

 التوثيق وإدارة -٣٤   عددا١٢٤
  املكتبات

٤٤٢  

   كتابا وجملة١٦٠٨٣  املــــــجمــــــوع

وقد راعيت نفس الترتيب الذي وردت به يف املوقع، وهي متاحة 
يل عرب روابط متعددة خمصصة هلذا الغرض، إال أن تصنيف هذه للتحم

األعمال يعاين من االعتباطية واالرجتالية، فقد وجدت العديد من الكتب 
واردة خبانات متعددة، كما توفرت أجزاء من موسوعات ومعاجم دون 
أخرى، كما الحظت من الكشف األويل لعناوين الكتب املرقمنة افتقارا إىل 
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إرجاع مصنفات إىل التخصصات املعرفية اليت تنتمي إليها، مثال الدقة يف 
 ذلك خانة القصص والروايات، فهي تضم حبسب ما ورد يف موقع املكتبة

"http://www.bib-alex.com/qssrewayat.php ""١١٠٠ "
قصة ورواية، إال أن املتصفح جيد من بينها كتبا عديدة يف ختصصات أخرى 

  : على النحو اآليت"٦" يتبني يف اجلدول اندست بينها، وهي كما
التخصص 

  المعرفي
التخصص   عدد الكتب

  المعرفي
  عدد الكتب

 دراسات -١
  أدبية

  ١٣   تاريخ-٢  ٣٨

 فكر -٤  ٠٧   تراجم-٣
  وفلسفة

٠٦  

  ٠٥   شعر -٦  ٠٦  رحالت-٥
 سيرة -٨  ٠٥   لغة-٧

  نبوية
٠٢  

 علم -١٠  ٠١   جغرافيا-٩
  النفس

٠١  

      ٠١   موسيقى-١١
  ٨٥  ــجــمــوعالمــ

  
  

  : إطاللة على المكتبات الرقمية بالمملكة العربية السعودية-
حرصت اململكة العربية السعودية يف العقدين األخريين على توفري 
مصادر املعلومات الرقمية، كما اهتمت بإنتاجها ونشرها سواء منها 

ة هذا ونسجل يف هذا املضمار رياد. القطاعات احلكومية أو القطاع اخلاص
أبرز املشاريع املنشأة يف هذا اال القطر العريب يف إنشاء املكتبات الرقمية، ولعل 

  :تتواجد
   مبكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،-
  ومكتبة األمري سلمان جبامعة امللك سعود،-
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  ومكتبة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،-
 ترول واملعادن بالظهران،  ومكتبة جامعة امللك فهد للب-
  ومكتبة جامعة امللك عبد العزيز جبدة،-
  ومكتبة جامعة أم القرى،-
  ومكتبة جامعة امللك فيصل باألحساء،-
  ومكتبة جامعة طيبة باملدينة املنورة،-
 . ومكتبة جامعة الطائف-

يستفيد من خدمات هذه املكتبات مجهور عريض من املهتمني 
بكة، وهي ذات ختصصات معرفية وتقنية عديدة، وترتبط واملستخدمني للشا

غالبيتها مبقررات دراسية باجلامعات، إال أا حتصر تقدمي خدماا يف فئات 
الطلبة وأساتذة هذه اجلامعات، وال تفتح أبواا االفتراضية لرواد من غري 

  ..هؤالء إال مبوافقة إدارات هاته املؤسسات
دم مواكبتها العلمية لالستخدامات ويالحظ على هذه املكتبات ع

التقنية بفضاءاا، مما يفضي يف غالب األحيان إىل عودة البعض منها إىل 
وسائط النشر التقليدي يف غياب تقييم ناجع للخدمات الرقمية وختطيط 

  ..شامل ملراحل عمل املكتبات الرقمية
  

  :محتويات بعض المكتبات الرقمية السعودية
 بن عبد العزيز بجامعة أم القرىمكتبة الملك عبد اهللا   

  :املوقع

Lib/٢١٢,٢٦,١٣,٥٤://http 
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  :تضم جمموعة من األعمال الرقمية تتوزع على النحو اآليت
  )وهي متاحة بنصها الكامل (٩٣٠٥ رسائل جامعة أم القرى عددها -
وهي متاحة يف  (١٣٩٧  رسائل اجلامعات السعودية والعربية عددها-

  )شكل خمتصرات وملخصات فقط
وهي متوفرة عرب عرض صفحات كل  (٢٩٥٨ املخطوطات عددها -
  )خمطوط
  )وهي متوفرة بعرض املقاالت (٧٣٨ مقاالت االت عددها -
 أن ، إالوهي متاحة بعرض املوقع (٦٩ الكتب واألحباث عددها -

  )جلامعةدروس التقوية موجهة لطالب اجمملها مقررات و
ومن املآخذ على هذه املكتبة الرقمية أن حجم امللفات الرقمية الكبري 

مثال ذلك أن (جيعل فتحها وحتميلها على احلاسوب يستغرق وقتا طويال 
 ٢٩مقالة منشورة مبجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغة وآداا تأخذ حجم 

  ).تميغا بايت، وهو حجم قد يتسع ملوسوعة كبرية تضم عدة جملدا
  

 مكتبة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة:  
  :املوقع

aspx.content/web./sa.edu.iu.www://http 
 

به  موقع اجلامعة جمرد صفحة تعريفية مبنشآت اجلامعة ومراكزها،
 برقمنة الرسائل %٧٠تصريح من عمادة شؤون املكتبات بأا قامت بنسبة 

 بتحويل صور املخطوطات من %٥٥واألطروحات اجلامعية، وبنسبة 
ميكروفيلم إىل ملفات رقمية، غري أنه حلد الساعة ال إمكانية إلتاحة هذه 
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  .املواد للجمهور املستفيد عرب صفحات الشابكة
  

 مكتبة األمير سلمان المركزية بجامعة الملك سعود  

  :املوقع
Deanshipli/KSAUARABIC/sites/sa.edu.ksu.www://http

aspx.default/pages/digitallibrary/brary 
يعرض املوقع لنماذج قليلة من املطبوعات احلكومية واملخطوطات 

ريات، كما يتيح تصفح عناوين الكتب، ويستلزم والرسائل اجلامعية والدو
  .التسجيل واالخنراط من أجل إتاحة مضامني املكتبة للمستفيد

  

 مكتبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  
  :املوقع

arabic/kfump/sa.edu.kfump.www://http 
ليلة مبوقع هذه املكتبة، وهي تتوزع على النحو جند املصادر الرقمية ق

  :اآليت
  ٧ كتب إلكترونية عددها -
  ٥٥ قواعد املعطيات عددها -
  ٦٩٩ دوريات إلكترونية عددها -
  ٧ موسوعات عددها -

ومع قلة املتاح، فموقع هذه املكتبة يتميز خبدماته املرجعية الرقمية 
  .املتميزة، وبروابطه التفاعلية

طرق تعامل هذه املكتبات الرقمية مع الناشرين يف جمال أما فيما خيص 
النشر الرقمي، فاحلاجة ماسة إىل معطيات تكشف جبالء عن أمناط العالقات 
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ومن  ١.بني الطرفني، ذلك أنّ قلة من املكتبات حتدد طبيعة هذه الصالت
 اململكة العربية السعودية يف حتسني صورة احملتوى الرقمي اجلهود اليت بذلتها

  ".الفهرس العريب املوحد"العريب العملُ على إنشاء 
خالصة القول أن هناك تفاوت يف حجم املقتنيات الرقمية من مكتبة 

. ألخرى، وهناك تكرار للجهود، وهدر لألموال بسبب ضعف التنسيق
  ..واحلاجة ماسة إىل توفري خدمة مرجعية تعاونية بني سائر املكتبات الرقمية

  

  :ت المكتبات الرقمية شروط تحسين خدما-
  :من مجلة هذه الشروط

   التركيز على رقمنة املواد األكثر استخداما،-
 املسامهة يف إنتاج املصادر ضمن حميط شبكات املعلومات -

 .واملكتبات
 احلرص على خلق مناخ تعاون فاعل بني الباحثني من شىت -

 .االختصاصات واحلاسوبيني للحصول على املصادر املطلوبة
-ل املعيار األساسي يف تقييم فاعلية املكتبات الرقمية هو نسب ما  جع

تقدمه من خدمات جلمهور املستفيدين كاخلدمة املرجعية الرقمية، ال ما 
 .تتوفر عليه من مقتنيات ومعلومات،

  

                                 
، النشر اإللكتروين وأثره يف بناء وتنمية )٢٠٠٩(انظر حبث نوال راجح بنت عبد العزيز  - ١

  .٢٣٧:اموعات واملكتبات السعودية، ص
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  : الخدمة المرجعية الرقمية بالمكتبات الحديثة-
، واحنسرت غدت احلدود اجلغرافية بعد ظهور الشابكة حدودا صورية

احلواجز بني الثقافات اإلنسانية، وقد أفضى هذا التطور إىل تغير فلسفة 
املكتبات إزاء امتالك املواد، فاجتهت حنو اإلتاحة، بتيسري وصول املستفيد إىل 
مصادر املعلومات أينما تواجد ببقاع املعمور، ما دام متصال بالشابكة، فظهر 

 خلدمة القارئ الذي حقق االستفادة القصوى مفهوم املكتبة املتنقلة اليت تتنقل
بتنوع مصادر املعلومات، وأمكنه احلصول على إجابات خمتلفة الستفساراته 

  .بتعدد مراكز املكتبات اليت تقدم اخلدمات املرجعية الرقمية
فاخلدمة املرجعية الرقمية هي خدمة معلوماتية تتم عرب وسائط الشابكة، تزود 

الرقمية مجهور املستفيدين مبعلومات حمددة بناء على طبيعة من خالهلا املكتبات 
االستفسارات اليت يوجهها الرواد، وتربطهم باملصادر املناسبة عرب برامج خمتلفة 

  ١...الفيديو وتقنيات، الفوري كالربيد اإللكتروين، وبرامج التراسل

الدوافع وراء ظهور ) Butler" (بوتلر"و) Stemper" (ستيمرب"ويلخص 
  :خلدمة املرجعية الرقمية يفا

   انتقال التعليم إىل بيئة التفاعلي والتزامين،-
                                 

يف ) ١٩١٨-١٨٣٧)  (Samuel Swett Green" (سويت كرين لصموي" أشار -١
مقالته الشهرية أنّ مهام املكتيب ال تقتصر على بناء اموعات فقط، وإمنا امتدت 

  .لتشمل تقدمي اخلدمات املرجعية للمستفيد، تنسجم مع رغباته واحتياجاته املعرفية
Tyckoson, David.(٢٠٠٣) “On the Desirableness of Personal Relations 

Between Librarians and Readers: The Past and Future of Reference 
Service.” Reference Services Review v. ٣١ no. ١٦-١٢ :(٢٠٠٣) ١ 
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ظهور جيل جديد يفضل التفاعل مع الشابكة عوض االقتصار على  -
 .املصادر التقليدية

 ١.التعليموصول املؤسسات التجارية إىل مسرح سوق  -
  

ات وحداثة واألكيد أنّ تكاثر املعلومات وتدفقها الغزير من خمتلف التخصص
تشكل حتديا للمكتبات .. مضامينها وسرعة التغريات والتحوالت اليت تطرأ عليها

 إذ مل يعد بإمكان مكتبة وال مركز معلومات اإلملام ؛ومراكز املعلومات التقليدية
مبختلف هذه التغريات مما أفضى إىل إنشاء احتادات للمكتبات الرقمية العاملية، 

كتبات لتبادل املصادر الرقمية، واعتماد اخلدمة املرجعية وجتمعات تعاونية بني امل
  .لتقاسم أعباء تلقي األسئلة وإجياد اإلجيابات الدقيقة هلا

وقد أمجعت معظم املكتبات الرقمية العاملية على أمهية املشروعات التعاونية 
يف تقدمي خدمات مرجعية مـثلى للرواد، ويف اختزال حجم اإلنفاق املادي 

ونقدم فيما  ٢.. البشرية، وأكدت على عدم جناعة مبدإ االكتفاء الذايتواملوارد
  .يلي أمثلة عن احتادات املكتبات اليت تسهر على خدمة املتلقي

  
  
 

                                 
١ - James.A. Stemper & John T. Butler (٢٠٠١), Developing amodle to provide 

digital refernce service, References services Review, Volume ٢٩, Numbre 

٣, pp: ٢١٨-٢١٠  
لتيسري ) IFLA" (االحتاد الدويل جلمعيات املكتبات" يف هذا السياق تأيت دعوة - ٢

تبادل املواد الرقمية والتدفق احلر للمعلومات واخلدمات املرجعية الرقمية بشكل 
 جماين بغية تقليص فكرة أن املعلومات سلع تباع وتشترى

Annaig Mahé (٢٠١١) ; Accès libre et libre accès en bibliothèque, même combat ! in : 
Bulletin des Bibliothèques de France, T ٥٦, n°١, pp :١٧-١٦. 
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 نماذج التعاون بين المكتبات في تقديم الخدمات المرجعية الرقمية -
  :في الدول الغربية

  

 بالواليات المتحدة األمريكية:  
ادات املكتبات بسائر الواليات املتحدة تقدم هناك العديد من احت

  :اخلدمات املرجعية الرقمية، منها
 "اسأل أمني املكتبة مبكتبة الكوجنرس": "واشنطن"بوالية  -

) html.digital-ask/askalib/rr/gov.loc.www://http(  

  "اسأل كولورادو" "دوكولورا" بوالية -
)org.askcolorado.www://http( 
  " املعرفة حاال" "كليفالند" بوالية-
)net.٢٤ ٧knowitnow.www://http( 
  "اسأل أمني املكتبة" "فلوريدا" بوالية -

)ask/org.librarianwwwaska://http ( 
  " رابط أوهايو" "أوهايو" بوالية -
)edu.ohiolink.www://http( 

  "أورجيون" "أورجيون" بوالية -
)net.oregonlibraries.www://http  ( 
  "كتبة االفتراضيةاسأل امل" "نيويرك" بوالية -

)aspx.default/org.askvrd.vrd://http ( 
  "منطقة اإلجابات" "تكساس" بوالية -

)org.answerzone.www://http ( 
 واالسبانية، اإلجنليزيةبعض هذه ملواقع تقدم خدماا املرجعية باللغة 

  .  فقطاإلجنليزيةوبعضها اآلخر باللغة 
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 بالمملكة المتحدة:  
  " إنكوير "-

html.index/enquire/uk.gov.peoplesnetwork.www://http 
على مدار الساعة  مكتبة بريطانية ٩٧وهي خدمة رقمية يوفرها احتاد 

عرب الربيد اإللكتروين طيلة أيام األسبوع مع شركاء من مكتبات دولية، وذلك 
  . فقطاإلجنليزيةباللغة 

  "أسكيمرو "-

index/en/askcymru/uk.org.askcymru.www://http 
رقمية على ريطانية يوفر خدمة مرجعية  مكتبة ب٥٠وهو احتاد قائم بني 

  .ويلز وبلغة اإلجنليزيةالربيد اإللكتروين باللغة 
 بألمانيا : 

  "دويتش إنترنت ببليوتك "-
jsp.user.index/de.internetbibliothek.www://http 

 مكتبة أملانية بغاية إتاحة ٨٠تقدميها وهي خدمة مرجعية تتعاون يف 
  .املعلومات باللغة األملانية للمستفيد

 بالدانمارك : 
 "بيبليوتكس فكتني "-

dk.biblioteksvagten.www://http 
 من ١٥ مكتبة عامة، و٤٥ مكتبة، منها ٦٠احتاد دامناركي بني 

برامج احلوار والربيد  تقدم خدماا عن طريق مراكز األحباثاملكتبات اخلاصة و
  .اإللكتروين، أو اهلاتف

 بفنلندا:  
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  "اسأل أمني املكتبة "-
librarian-ask/gb-en/fi.libraries.www://http 

 ٣٥ مكتبة منها ٤٨وهي خدمة مرجعية رقمية تتعاون يف القيام ا 
قبل املستفيد عرب مكتبة عامة، والباقي من مراكز األحباث، مبلء استمارة من 

 . الشابكة لتحديد املعطيات املنشودة
 بهولندا : 

 "الدين عالء مكتبة "-
/jeugd/nl.bibliotheek.aladin.www://http 

 متّ بني العديد من املكتبات اهلولندية لتقدمي خدمة مرجعية وهو تعاون
  .رقمية للمستفيد باللغة اهلولندية

 بالنرويج: 
  "بيبليوتكسفار "-

no.biblioteksvar.www://http 
 مكتبة نروجيية من خالل ٣١وهي خدمة رقمية مرجعية تسهم فيها 

  .برامج احلوار املباشر والربيد اإللكتروينالشابكة عرب 
 بالسويد : 

  )اسأل املكتبة" (بليوتكبفراجا ل "-
se.eref.www://http 

 يوفر هذا املوقع السويدي مراجع رقمية، بلغات متعددة، منها
املباشر والربيد  والفنلندية، واالسبانية عرب برامج احلوار اإلجنليزيةالسويدية و

  .اإللكتروين
 بسويسرا : 
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  "سويس إنفوديسك "-

dienstleistung/slb/ch.admin.snl.www://http
/html.index/swissinfodesk/en 

ية السويسرية عرب وهي خدمة مرجعية رقمية تقدمها املكتبة الوطن
 على اإلجنليزيةو (الربيد اإللكتروين باللغات األملانية والفرنسية واإليطالية

غري أن اخلدمة تقتصر على املعلومات املتصلة ) مستوى استقبال األسئلة فقط
  .بسويسرا

 بإسبانيا : 

  ": برجيونيت "-
shtml.٠١pub/pregunte/es.carm.pregunte://tpht 

 مكتبة ٣٤تتعاون يف تقدمي هذه اخلدمة املرجعية الرقمية ذا املوقع 
طيلة أيام عامة من أشهر املكتبات اإلسبانية، وذلك على مدار الساعة 

  .. األسبوع، عرب برامج احلوار املباشر، باللغة اإلسبانية
  : املكتبة الوطنية بفرنساونضيف إىل هذه االحتادات موقع

html.accueil.x/acc/fr.bnf.www://http 
مساعدات يف البحث عن "واملكتبة تتيح خدماا املرجعية يف خانة 

بعث سؤال إىل املكتيب ) "aide à la recherche documentaire" (املواد
مبلء املستفيد الستمارة )  Poser une question au bibliothécaire"" (سندباد"

  .يوجهها إىل املشرفني على هذه اخلدمة
  

 ٢٤معظم هذه املؤسسات ترد على أسئلة الرواد يف مدة ال تتجاوز 
تطلب األمر  أيام إذا ٣ ساعة إذا تعلق األمر بالتوجيه واإلرشاد، وخالل

 ...استشارة خبري خمتص يف املوضوع
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إىل مواقع خدمات تعاونية مرجعية رقمية أخرى بآسيا " فرانكور" الباحث ويشري
  ١.وأستراليا وكندا، دون ذكر أي مشروع عريب يف هذا امليدان

  

  : واقع الخدمة المرجعية الرقمية بالمكتبات الرقمية العربية-
  

من األكيد أن معظم املكتبات الرقمية العربية حترص على إنشاء 
بكة بغية التعريف خبدماا، غري أا قلما وفرت اخلدمة صفحات على الشا

الذي (املرجعية الرقمية باملعىن املتعارف عليه يف علم املكتبات احلديث 
املكتبة وإجابته إجابة شافية سواء مبعىن وضع سؤال من قبل رائد ) حددناه أعاله

  .بتوجيهه التوجيه األمثل أو مبده باملعطيات والبيانات املنشودة
اليت تقوم ا مكتبات وطنية جامعية ومدرسية وهناك بعض احملاوالت الفردية 
اآلخر مقابل رسوم حمددة، إال أا تفتقر إىل  بعضها يقدم هذه اخلدمات باان وبعضها

  .الصيغة التعاونية اجلماعية
وجند مبكتبة جامعة امللك فهد للبترول واملعادن أمنوذجا رهن إشارة 

 استفساراته، إال أن هذه اخلدمة املرجعية الرقمية حمدودة نظرا املستفيد لوضع
النعدام التعاون بني سائر املكتبات الرقمية العربية يف هذا املضمار من جهة، 

  ...ونظرا القتصار تقدمي اخلدمة على حميط اجلامعة
فما هي سبل توفري خدمات مرجعية رقمية متميزة تنبين على التعاون 

                                 
١  - FRANCOEUR Stephen. Digital reference [en ligne] Disponible 

sur<http://www.teachinglibrarian.org/weblog/blogger.html> (consulté le 
٢٤ Avril ٢٠١١). 
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بات العربية على غرار ما هو قائم من تعاون يف هذا املضمار بني سائر املكت
  بني املكتبات الرقمية العاملية؟

  

أصبح من املتعارف عليه أن اخلدمة املرجعية الرقمية ال جيب أن تقتصر 
إرسال الوثائق اليت على الرد على استفسارات الرواد، وإمنا يلزم أن تشمل 

نوعة حتقيقا للمبدإ السائد يف أدبيات استرجاع يطلبها السائل، وذلك عرب منافذ مت
املعلومات بأن اإلتاحة املتكاملة ملصادر املعلومات املتعددة واملوزعة أفضل منط ميكن 

  .تقدميه للمستفيد
  

وبغرض كسب ثقة اجلمهور وإثبات مصداقية اخلدمة من األجدى أن 
وأن ) ية، إسبانيةعربية، فرنسية، إجنليز(تكون اخلدمة املرجعية بلغات متنوعة 

 ساعة على سبيل املثال ١يكون زمن اإلجابة عن االستفسارات حمددا، ك 
 ساعة للرد على ٢٤للرد على األسئلة ذات املنحى اإلرشادي، و

 أيام على ٣االستفسارات املتصلة باحلقائق العلمية أو التقنية أو الفنية، و 
  .سائلأقصى تقدير لتوفري امللفات الرقمية وإتاحتها لل

  

  : نظرة تفاؤلية نحو المستقبل-
بالرغم من هذا املشهد القامت لواقع اللغة العربية واحملتوى الثقايف العريب 
مبنت الشابكة العاملية ميكننا االستناد إىل بعض املؤشرات لننظر إىل األفق بعني 
متفائلة، فنتوقع للعربية الفصحى مستقبال يانعا على صفحات الشابكة 

احلاسوبية، وبداية فعلية الخنراط العامل العريب يف املشهد الرقمي، من وبراجمها 
  :بني هذه املؤشرات

 الشروع يف تطبيق مقتضيات إعالن األلفية لألمم املتحدة الصادر -
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وتكنولوجيات اإلعالم وضع التكنولوجيات اجلديدة، "، والقاضي ب٢٠٠٠عام 
  ".والتواصل باخلصوص يف متناول الكل

 ٣وبعض دول اخلليج ٢واألردن ١ الدول العربية كمصر شروع بعض-

  .إنشاء صناعة عربية للمحتوى الرقمييف 
- االنطالقة الفعلية ملشاريع اخلوصصة، وبداية اهتمام القطاع اخلاص 

  .  بالعديد من ااالت اهلامة
،  كفاعلني "Intel" "أنتل"  ظهور شركات صناعية كُربى، مثل -

واقتراح مبادرات تعليمية مشلت زهاء ثالثني   والتعليم،جدد يف قطاع التربية
  .دولة من بينها دول عربية باملشرق واملغرب

من تعميم االبداعات " احتاد كتاب االنترنت العرب" ما يقوم به -
  .العربية على الشابكة

                                 
  .٢٠٠٥ منذ سنة  وزارة االتصاالت املصرية مبادرة احملتوى العريب الرقمي أطلقت- ١
 من جتليات ذلك تشجيع األردن املؤسسات العلمية والتربوية على النشر - ٢

  ".موقع إلكتروين لكل أستاذ جامعي"اإللكتروين باللغة العربية، حتت شعار 
لدعم مشاريع تطوير " سواعد"باإلعالن عن برنامج " آل مكتوم"ذلك مبادرة مؤسسة من  - ٣

احملتوى الرقمي العريب، ونشر الثقافة العربية على أوسع نطاق، وقد أعلنت هيئة تنظيم 
اية شهر مايو من السنة املنصرمة عن الشروع يف إطالق نطاق " أبو ظيب"االتصاالت بإمارة 
إلطالق أمساء املواقع " إيكان" بعد موافقة املنظمة الدولية لإلنترنت وطين باللغة العربية

وختصص جوائز هامة بعمان والبحرين والكويت ألهم األعمال . اإللكترونية بلغات متعددة
مبادرة امللك عبد اهللا "وتندرج يف نفس السياق . املندرجة يف إطار اإلبداع واإلنتاج الرقمي

  .٢٠٠٧يت انطلقت منذ سنة ال" للمحتوى الرقمي العريب
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تعزيز "من خالل اإلعالن عن مشروع " اإلسكوا" ما تقوم به -
النتقاء  ٢٠٠٧سنة " ل احلاضنات التكنولوجيةصناعة احملتوى العريب من خال
  .أفضل مشاريع احملتوى الرقمي العريب

 

   خالصات وتوصيات-
  

بغرض طي صفحة استهالكنا ملنتجات الغرب التقنية، واالنتقال إىل 
  : استلهام ضته ندعو

اجلامعات، ( إىل تكثيف التعاون الثقايف بني املؤسسات العربية -
 ،)واملعاهد واملختربات

  والتحسيس بأمهية نشر األعمال الفكرية على صفحات الشابكة،-
   واالستثمار يف اال الثقايف لدعم تنمية معرفية عربية أصيلة،-
 وتكثيف اجلهود لالهتمام باللغة العربية على مستوى التنظري -

 ،)العام واخلاص(وعلى مستوى التصنيف املعجمي ) دراسات(
امجة عن محاية امللكية الفكرية اجلماعية  والنظر يف املشكالت الن-

  ال سيما بتزايد وترية النشر اإللكتروين،) أعمال خاصة(والفردية ) التراث(
 والتغطية الشاملة غري املقتضبة لألنشطة الثقافية، وتقدميها للجمهور بساعات -

  .الذروة
 عالمي، والعمل على خدمة اإلعالم للثقافة، ال استغالل الثقافة للترويج اإل-
  ونشر الوعي بأمهية اإلعالم الرقمي بني األوساط الثقافية،-
 ودعم املبادرات الفردية واتمع املدين اهلادفة إىل تنمية الثقافة -

 .الرقمية العربية
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 وتشجيع اإلعالم التقليدي على امتالك التقنيات احلديثة لالنضواء -
  يف جمتمع املعلومات،

الرقمية العربية يتيح اخلدمة املرجعية الرقمية  وإنشاء احتاد املكتبات -
  على أوسع نطاق،

يف ) مبا فيها املكتبات الرقمية(وتسجيل املواقع العربية اجلادة  -
الفهارس واألدلة الدولية، تفاديا لبقاء حمتواها الثقايف يف صفحات الشابكة 

 .اخلفية
ات  وسن تشريعات حلماية اللغة العربية املستعملة على صفح-
 ).يف اإلعالم والبحوث العلمية والفنية ويف املدونات(الشابكة 

  

وللخروج من ورطة العربية يف جمتمع املعرفة الذي يرتكز يف ضته 
  :على وسائل االتصال احلديثة

-لزم لتعريف باحملتوى العريب مفتوح املصدر لنع حمرك حبث عريب  ص
  .ة اإلسالمياحلفاظ على اهلوية العربية وونشره،
  .يلة داعمة للمحتوى الرقمي العريب ووضع برامج آلية عربية أص-
 وتدوين شامل حملتويات ذخائرنا املعرفية املُخبأة مبكتباتنا العتيقة -

ومبتاحفنا الفريدة، ومبحفوظاتنا الوطنية تدوينا رقميا، وتسجيل الوثائق 
 .جنبيةائر العربية إىل اللغات األالسمعية والبصرية وترمجة هذه الذخ

 وإغناء اجلهاز النحوي العريب بقوالب جديدة، وصياغة قواعد -
حاسوبية ملقوالت النحو العريب وإثراء الرصيد املعجمي بتسميات 

  . استعماهلا يف ااالت الدقيقةللمستحدثات التقنية لتيسري
 وتوفري برامج آلية عربية لرصد السرقات العلمية كما هو موجود -
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 غربية،ببعض اللغات ال
  .صناعة احملتوى العريبلتطوير  ملخصصةالبحوث والدراسات ا دعم و-
 

  : على سبيل الختم-
  

لقد تبني جبالء أنّ من مقتضيات العوملة وخملفاا ريادة لغات األمم 
املتقدمة واحنطاط لغات الشعوب املستضعفة واندثارها، وتأكّد أنّ حضور 

 إشعاع الثقافة العربية رهني اللغة العربية على صفحات الشابكة وضمان
بتكثيف مضامني هذه الثقافة الغنية واملتنوعة بلغة عربية فصيحة على مواقع 
أصيلة تترجم ِغىن احلضارة العربية اإلسالمية ومكانتها بني احلضارات الرائدة 

  .يف هذا العصر الرقمي املليء بالتحديات



١١٠ المحور الثالث

  :الئحة بعض مصادر البحث ومراجعه
جغرافيا .. اإلنترنت.. ثقافة إلكترونية ) ٢٠٠٩ ( إبراهيم فرغلي-

  .٢٠٠٩ يونيو -٦٠٧ العدد – جملة العريب !جديدة للزمان واملكان
، التقرير العريب الثالث حول )٢٠٠٨( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -

 -، املكتب اإلقليمي للدول العربية، عمان ٢٠١٠األهداف التنموية لأللفية 
  .٧١. األردن، ص

الثقافة العربية يف ظل وسائط االتصال "، ) ٢٠١٠( مجاعة من املؤلفني -
  . ج٢سبتمرب،  – سلسلة كتاب العريب، يوليوز -"احلديثة

العرب : ، مستقبل الثورة الرقمية)٢٠٠٤( مجاعة من املؤلفني -
  .٥٥ كتاب العريب العدد –والتحدي القادم 

شاملة للبشرية مجعاء، ، اإلنترنت، املعلومات ال)١٩٩٦( طريف أقبيق -
  .يف جزأين، دار اإلميان، سوريا

، اإلنترنت، العامل على شاشة الكمبيوتر، )١٩٩٦( زين عبد اهلادي -
  . مصر-املكتبة األكادميية

 دار الراتب اجلامعية، -،  الربجمة باللغة العربية)١٩٨٧( عمر مكداشي -
  .بريوت

عاملية للمعلومات، الشبكة ال: ، اإلنترنت)٢٠٠٣( فاروق سيد حسين -
  .الطبعة األوىل، اهليئة املصرية العامة للكتاب

، اإلنترنت بدون خربة، ترمجة خالد )١٩٩١( كريستيان كرومليش -
  . مصر-العمري، دار الفاروق
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، اإلنترنت شبكة العجائب، دار اللطائف، )٢٠٠٣( حممد فتحي -
  .القاهرة

ات وتطبيقها، دار ، تكنولوجيا املعلوم)١٩٨٩( حممد حممد اهلادي -
  .الشروق، مصر

، التطورات احلديثة لنظم املعلومات )١٩٩٣( حممد حممد اهلادي -
  .املبنية على الكمبيوتر، الطبعة األوىل، دار الشروق، مصر

إشكالية اللغة العربية "، )٢٠١٠( معهد اإلعداد اإلعالمي السوري -
داد اإلعالمي السوري ، ورشة عمل أقامها معهد اإلع"يف املواقع اإللكترونية

 -واألمانة الفنية لس وزراء اإلعالم العرب التابعة جلامعة الدول العربية
  .٢٠١٠ دجنرب ٧-٥دمشق، 
، موقع العرب ومكانتهم يف عصر ثقافة )٢٠٠١( نبيل علي-

املعلومات، حلقة برنامج بال حدود بقناة اجلزيرة الفضائية، أجري احلوار يف 
  . مارس٢٨

 صناعة احملتوى الثقايف العريب أمهيتها ،)-أ-٢٠١٠( نبيل علي -
  .، ديسمرب٦٢٥ عدد -، جملة العريبوحتدياا
رؤية مستقبلية : احملتوى الثقايف العريب، )-ب-٢٠١٠( نبيل علي -

  .٢٠١٠، أكتوبر ٦٢٣جملة العريب، عدد . لغوية
، اللغة العربية يف العصر الرقمي، مداخلة )٢٠١١( اليعبودي خالد -

 مارس، ٢-١لتقى الوطين الذي نظمته مجعية محاية اللغة العربية بتاريخ بامل
  . املغرب- فاس-بقصر املؤمترات

-   Annaig Mahé (٢٠١١) ; Accès libre et libre accès en 
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bibliothèque, même combat ! in : Bulletin des Bibliothèques 
de France, T ٥٦, n°١, pp :٢٤-١٦. 

-   FRANCOEUR Stephen. Digital reference [en ligne]. 
Disponible sur : 
<http://www.teachinglibrarian.org/weblog/blogger.html> 
(consulté le ٢٤ Avril ٢٠١١). 

-   Jacques Vallée (٢٠٠٤) ; Au Cœur d’Internet, Editions 
Balland- titre original en anglais : The Heart of the internet, 
Traduit par l’auteur . 
-    Rafhael Richard (٢٠١١) ; neodia (Webmarketing agency) 
٢٩ janvier ٢٠١١. 
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  فهرس احملتويات

  ٣٩.................................................:الكلمات املفاتيح
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  ٨٧............................ تقييم مشاريع رقمنة ذخائر املكتبات-

  ٨٧..................................":املكتبة الرقمية" تعريف مفهوم -
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  املقدمة ومشكلة الدراسة: لفصل األول   ا
  :مةالمقد

ليست اللغة جمرد وعاء فقط يعرب الفرد من خالله عن ما أنتجته 
عملياته العقلية الصامتة يف التفكري يف قضية ما أو موضوع حيوي، باعتبارها 

وإمنا هي . السلوك التواصلي الظاهر املنعكس عن السلوك التفكريي الباطن
 ومعانيها معرفة وا ينتج الفرد ما يفكر به ويبين من خالل رموزها وداللتها

وسلوكا إنسانيا، وخيزن ا ما أنتجه وينقله إىل اآلخرين، كما باللغة يتواصل 
 إحدى وبسبب من هذا وذاك فإن اللغة تعد. ويتفاهم معهم ويتعاون

تنفذ باعتبارها نظاما وحقيقة "" فاللغة . املكونات املعرفية والسلوكية للفرد
  عرب وسائط اإلعالم إىل جوانب اجتماعية ومن حيث وظيفتها االتصالية

احلياة كلها، لتغدو نشاطا اجتماعيا يسهم يف تأسيس التشارك االجتماعي 
ويؤهلها ذلك لإلفصاح عن القيم الثقافية واالجتماعية فضال عن نقلها  

يف اللسان العريب وإشكالية .قاسم، رياض زكي""(للمعلومات إىل املتلقي
اتمع الذي ""  بة يتلقاها الفرد من فاللغة مكتس).١٢٥ص .٢٠٠٧.التلقي

مبعىن ) ٩_ ٨ص ص .١٩٨٨.عبد العزيز""(يعيش فيه ويلتزم بكل قواعدها
أن سالمتها الصوتية واللفظية والداللية تتوقف على مصدر إنتاجها وهو 
اتمع بأفراده ومؤسساته التواصلية، ومدى التزام املصدر بضوابط التواصل 

إلنتاج الفكري السليم، ومن مث يتحقق التفاهم وقوانني اللغة ليتحقق ا
املشترك بني األفراد، الذي ينتج عنه التأثري والتأثر مث النمو املعريف والضبط 

  .فباللغة تنتج املعرفة وتنقل إىل اآلخرين عرب التواصل. السلوكي املرغوب به



١١٩   اتجاهات المواطنين نحو ثنائية اللغة العربية في وسائل اإلعالم التلفزيون نموذجا

 إن إنتاج املعرفة واكتساا ومن مث نقلها إىل اآلخرين، حيتاج إىل لغة
احتجاج قادرة على إقناع املتلقي مبضمون الرسالة احململة على اللغة وفيها، إذ إن 
أي تشويش داليل بسبب ضعف يف البناء اللغوي أو فساد لغوي يقوم على 
توظيف لغتني معا، من شأن ذلك أن يؤدي إىل سوء فهم لدى املتلقي، سببه 

 تصل الرسالة أبدا أو قد اختالل يف لغة اإلفهام  من طرف املرسل، وعندئذ قد ال
حبيث يسمع املتلقي كيفيات خمتلفة عن . تصل ناقصة أو قد تصل مشوشة

إن مرد ذلك يعود  ألسباب كثرية، من . الكيفيات اليت تقصدها رسالة املرسل
بينها االختالط املتعمد يف كثري من األحيان يف اللغة اليت تعتمدها وسائل اإلعالم، 

 كوا ناقلة للرسالة اإلعالمية وحمتواها إىل مجهور خاصة السمعية البصرية،
فإن عقد اتصال بني متكلمني يستخدمون لغات ."" املتلقني العريض واملتباين

  ).٩٨ص .١٩٨٨.عبد العزيز"" ( خمتلفة مستبعد
ويقصد باالختالط اللغوي، ثنائية اللغة اليت تأخذ أشكاال عدة يف وسائل 

 . العربية واللغة األجنبيةازدواجيةحى واحملكية واإلعالم، تتمثل يف ثنائية الفص
قد تعيق وصول أو ازدواجية إذ تتم خماطبة املتلقني ونقل الرسائل إليهم بثنائية 

إن اختالط اللغة اإلعالمية بثنائيات متناقضة هو  .املقاصد احلقيقية للمحتوى
  :مفسدة هلا، إذ ينتج عنها ما يأيت 

تباعد _ )ج.( اختالل األلسن_)ب .( التعبريتفشي اللحن والغلط يف لغة _ أ
الفهم بني املتلقني، بسبب تباين اللهجات احمللية، وكذا التباين يف فهم اللغات 

استحداث ملكات _ )هـ. ( تباين املتلقني يف التأويل والتفسري_)د. ( األجنبية
فساد _)ز. ( تعدد هلجات اخلطاب الواحد_ )و). ( إنتاج لغوي جديد ( جديدة 
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  .يف التعبري من خالل إحالل ألفاظ حمل أخرى أصيلة
فالثنائية واالزدواجية اللغوية تؤدي إىل توظيف ألفاظ ال تدل على املعىن 
املباشر، أو حىت حتميل ألفاظ معاينَ مغايرة ملقاصدها، فقد ال يفهما كثري من 

.  مطابقاملتلقني، وعليه قد يؤولوا تأويال خاطئا، أو يتم تفسريها على حنو غري
  .فينتج عن ذلك معرفة خمطوءة تنتج بدورها سلوكا غري مرغوب فيه

إن اللغة هي حجة املرسل األوىل الالزمة لإلقناع، وهذه احلجة ال تقوم 
 الواضحة املباشرة، ويف املقابل راب لغة اإلعالم من اللغة الفصحىإال باقت

 تكون أبني ملا ينتجه فاللغة احلجة هي اليت .االبتعاد عن االختالط غري املفيد
  . ووجدانياالتفكري، وأبني ملا يدور يف النفس ويعرب عنه عاطفيا

وعلى ذلك فإن دور وسائل اإلعالم وحتديدا التلفاز ال يقتصر فقط 
على نقل املعلومات بصرف النظر عن مستوى اللغة احململة فيها، وإمنا 

وي السليم اجلامع لكل وبالضرورة يف كيفية تقدميها بااللتزام باملستوى اللغ
اللسان "" تصحيح"" متلقي تلك املعلومات، ورمبا أبعد من ذلك يف كيفية 

املنكوب بالعامية أو الدارجة اليت ال يفهمها سوى املتحدثني ا، " العريب 
ويكشف عن ذلك يف بعض احلاالت اضطرار بعض احملطات الفضائية إىل 

 عربية فصحية أو مشتركة تظهر إرفاق ترمجة أو إعادة صياغة مكتوبة بلغة
على الشاشة  حلديث بالعامية ملتدخل يف برنامج ما، ال يتقن احلديث إال 

  .بلهجته غري الواضحة نطقا وداللة، إال ملن هم يف بيئته وحيزه اجلغرايف

  :مشكلة الدراسة 
تقدم العديد من احملطات التلفزيونية الفضائية واألرضية، برامج حوارية 
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تقارير إخبارية وإعالنات، بلغة خمتلطة تشمل ثنائية الفصحى وترفيهية و
 . أو الفرنسيةاإلجنليزية العربية ولغة أجنبية خاصة كية، وازدواجيةواحمل

وتتعدى هذه الثنائية توظيف مفردات وألفاظ حمددة وحمدودة، لتشمل 
 تامة، تستحوذ على جزء كبري من حمتوى ومدة الربنامج أو عبارات ومجالً

وقد الحظ الباحث من خالل خربته العملية يف جمال  .وضوع املطروحامل
، أن احملتوى  املقدم بلغة  اليت متتد على مدى واحد وثالثني عامااإلعالم
شكل ظاهرة تلتزم ا احملطات التلفزيونية بات ي) أو مزدوجةثنائية ( خمتلطة 

نسبة مشاهدة كوسيلة لترويج منتجها اإلعالمي، اعتقادا أن ذلك يوفر هلا 
أو االزدواجية أكرب وأوسع، من دون االهتمام مبا تنتجه هذه الثنائية يف اللغة 

لغوية العرفة فساد يف آلية إنتاج الفكر والتعبري عنه، وكذا من فساد يف املمن 
 إضافة إىل أن ذلك .لدى املتلقنيلغويا  أسلوبا وتعبريا وقواعد وتركيبا

""  الشعب أو ذاك أو بني املشرق واملغربجيعل فواصل أو سدودا بني هذا""
، إذ إن ذلك ينتج إشكاالت معرفية وصعوبة يف )٢٣١ص .٢٠٠٥.غالب(

لذا فقد جاءت . التواصل بني أبناء األمة العربية الواحدة املتباينة يف هلجاا
  :ة اآلتيسيةالرئياألسئلة هذه الدراسة لتجيب عن 

لربامج التلفزيونية املقدمة بلغة ل) املشاهدين ( ما اجتاهات املتلقني  _ 
  ؟أو مزدوجة ثنائية 

  ما أهم الربامج التلفزيونية اليت يفضل املشاهدون متابعتها باللغة الفصحى؟_
  ما درجة أمهية تقدمي الربامج التلفزيونية باللغة الفصحى واللغة الوسطى ؟_
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  :أهداف الدراسة 
  :دف الدراسة إىل 

 حول توظيف اللغة املختلطة يف تقدمي  وجهة نظر املواطننيجتريد_ ١
  .الربامج التلفزيونية

جتريد وجهة نظر عينة من العاملني يف حمطات تلفزة حملية أو عربية _ ٢
  .من العاملني يف فلسطني حول توظيف اللغة املختلطة يف براجمهم  التلفزيونية

الكشف عن الفروق  الدالة بني استجابات املتلقني حول توظيف _ ٣
يف تقدمي الربامج وكذلك يف توظيف اللغة الفصحى  ،ة املختلطةاللغ

  ).ذكر، أنثى( ية، تعزى إىل اجلنس التلفزيون

  :أهمية الدراسة 
تكمن أمهية الدراسة يف أا تعاجل ظاهرة لغوية تلفزيونية بدأت تأخذ 
منحى خمتلفا يف تقدمي احملتوى اإلعالمي مبختلف مضامينه السياسية والتربوية 

رفيهية والتروجيية، بلغة خمتلطة جتمع بني الفصحى واحملكية والعربية والت
 فإن نتائج هذه الدراسة من املؤمل أن تفيد  وعليه.واألجنبية يف وقت واحد

يف حتصني مجهور املتلقني ومحاية لغتهم العربية من االحندار حنو العامية أو 
كما من . يف ثناياهاالنزالق حنو اكتساب لغة هجينة بإقحام مفردات أجنبية

، لتبني العاملني يف قطاع اإلعالم من معدين ومقدمني للربامجاملؤمل أن تفيد 
هلم املخاطر املعرفية والنفسية يف استخدام لغة خمتلطة بعيدة عن الفصحى أو 

 وذلك من خالل التعرف إىل اجتاهات .عن اللغة الوسيطة يف تقدمي براجمهم
   .مجهور املتلقني املستهدفني
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  :عينة الدراسة 
) يف الضفة الغربية ( تقتصر على عينة عشوائية من اتمع الفلسطيين 

 يف إعداد وتقدمي ملختلطةممن يتابعون الربامج التلفزيونية اليت توظف اللغة ا
موزعة )  مفردة ١٠٠(  ومت اختيار عينة  حجمها .حمتوى تلك الربامج

العشوائية البسيطة، من طلبة مناصفة بني الذكور واإلناث، بطريقة العينة 
بيت حلم، القدس، القدس املفتوحة، الكلية اجلامعية ( اجلامعات الفلسطينية 

وقد  اختريت ).الضفة الغربية ( ، يف الوسط الشرقي من فلسطني )العصرية 
  :العينة من طلبة اجلامعات، لسببني مها 

  .رها بسهولةأن اجلامعة  تعد جماال يتوافر على العينة وميكن اختيا_ أ
أن فئة الطلبة اجلامعيني هي الفئة العمرية املالئمة ملوضوع الدراسة _ ب

سياسية، ثقافية، (وحتقيق أهدافها، إذ إن هذه الفئة تتابع الربامج التلفزيونية املختلفة 
، بالنظر لكوا نشيطة سياسيا ...)نشرات األخبار ، الربامج الترفيهية، الرياضية

نها التقدير واحلكم املوضوعي على أمهية اللغة املقدم ا مضامني وثقافيا، كما ميك
الربامج التلفزيونية وتأثريها على املتلقني، وذلك حبكم تكوين هذه الفئة التعليمي 

  :خصائص العينة وحجمها  ) ١( وبني اجلدول رقم . والثقايف
   )١( اجلدول رقم 

  خصائص العينة وحجمها
  ويةالنسبة املئ  التكرار  اجلنس
  %٥٠,٠  ٥٠  ذكر
  %٥٠,٠  ٥٠  أنثى

  %١٠٠  ١٠٠  اموع
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مفردة من  ) ١٠٠( أن حجم العينة يبلغ  ) ١(  يبني اجلدول رقم 
   %).٥٠(  بنسبة أنثى) ٥٠(، و)%٥٠( بنسبة راذك ) ٥٠( بينها 

  :منهج الدراسة 
إن طبيعة الدراسة، تقتضي استخدام املنهج الوصفي، وهو املنهج 

كما هي يف الواقع، حبيث يتم وصف طبيعتها  الظاهرة املالئم لدراسة
 ولكن الباحث لن يكتفي بالنتائج الكمية، وإمنا سيعمل .وأبعادها وآثارها

 ومن حيث التوثيق فإن الباحث فضل .على حتليلها مبا خيدم أغراض الدراسة
     .أن يكون ذلك يف املنت جتنبا لتشتت القارئ بني املنت واهلوامش

  :سة أداة الدرا
 وتضم .مت تطوير صحيفة استبيان الستقصاء آراء واجتاهات أفراد العينة

قسمني، األول لتحديد اجتاهات املشاهدين حنو اللغة اليت يفضلوا يف تقدمي 
الربامج التلفزيونية، والثاين لتحديد درجة أمهية اللغة اليت يفضلوا، وقد مت 

رجة متوسطة، بدرجة بدرجة كبرية، بد( ثالثي توظف سلم ليكرت ال
  .)منخفضة

  :تقنين أداة الدراسة
يعين الصدق أن تقيس األداة ما وضعت من أجل قياسه، : الصدق _ أ

حبيث عرض األداة على ) صدق احملكمني ( وقد اعتمد الباحث صدق احملتوى 
مخسة من احملكمني منهم ثالثة من العاملني يف حقل اإلعالم وممن توافرت 

يف (  ممن يدرسون اللغة العربية  عن مخسة عشر عاما، واثنانلديهم خربة ال تقل
 حظيت بنسبة موافقة ال تقل عن  وقد اعتمد الباحث كل فقرة). اجلامعة
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، وعدل الفقرة اليت حظيت على ) حمكمني ٥ حمكمني من أصل ٤%) ( ٨٠(
  .وذلك مبا يتناسب وأهداف البحث%) ٨٠أقل من ( نسبة موافقة 

أن تعطي األداة نفس النتائج بعد تطبيقها مرة ثانية يعين : الثبات _ ب
وهلذه الغاية اختار الباحث عينة استطالعية من غري . على عينة استطالعية

عينة الدراسة، وطبق عليها األداة للتحقق من الثبات بطريقة االختبار وإعادة 
 وبعد ذلك أجرى حتليال إحصائيا،) سبعة أيام( االختبار بفارق زمين مدته 

 %) ٨١( الستخراج قيمة االرتباط بني التطبيقني، فتبني أن هذه القيمة تبلغ 
  .وهي نسبة كافية يعتد ا إلجراء البحث

  إطار نظري: الفصل الثاني
  :المشكلة في تجريد  : أوال

تتعرض اللغة العربية الفصحى إىل مزامحة شديدة وقاسية من العامية 
يف وسائل اإلعالم عموما ويف ) إجنليزية فرنسية، ( الدارجة واللغة األجنبية 

التلفاز على وجه التخصيص، أثناء تقدمي الربامج التلفزيونية املنوعة وأحيانا 
هذه املزامحة حتولت إىل ظاهرة ومنافسة بني كثري من . يف نشرات األخبار

الفضائيات العربية، مما يشري إىل أن جمال املنافسة جتاوز مضامني تلك الربامج 
ا الفنية، ليطال الوعاء اللغوي املنتج واحململ عليه وفيه تلك املضامني، وجود

مما يترتب على ذلك إخالل مبكون أساسي من مكونات التفكري وإخالل يف 
التعبري النصي عن نتائج التفكري، واضطراب يف أهم أدوات التواصل بني 

ن تعترب اللغة فضال عن إفساد اجتماعي وسياسي وثقايف بني م. أفراد اتمع
إن ما تتعرض له اللغة العربية يف ""العربية مكونا مهما من هويتهم العربية، 

، بل  )واقع اللغة يف وسائل اإلعالم. هويدي"" ( وسائل اإلعالم هو أكثر من اإلساءة
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هو مساس باألمن اللغوي الذي بإضعافه يضعف األمن القومي ومن مث 
ب، وباإلحالة على التاريخ القريب، يتبني تسهل السيطرة على مقدرات العر

أن من تزعم محلة إحالل العامية يف النص املكتوب أو امللفوظ هم من غري 
العرب، وإمنا أدوات استعمارية كاملهندس اإلجنليزي ويلكوكس الذي أدركه 

، ومثة من العرب املتغربني ممن تثقفوا يف الغرب من ١٩٣٢أجله يف العام 
ورغم أن هذه الدعوات .رف العريب باحلرف الالتيينطالب باستبدال احل

أُجهضت واندثرت قبل أن تطفوا على السطح، إال أن إصرار بعض العرب 
فيما بعد خاصة املتغربني املتشبعني بالرؤية الغربية للوطن العريب بضرورة 
ارتداده حنو الذات اإلقليمية ويتم ذلك أوال بتفكيك اللغة اجلامعة وهجرا 

 ،)هويدي مرجع سابق( ""  وحدة اللغة من وحدة الوطن ومن وحدة األمة""آلن 
ومن مث كان هلؤالء نفوذ سياسي وإعالمي وثقايف، إصرارهم على إحالل 
العامية كلغة سائدة، جبعل اللهجة احمللية الدراجة لغةَ تواصل وتفاهم وتفكري 

 القطرية ومواراة العربية الفصحى املشتركة،كخطوة عملية أساسية لتغليب
اإلقليمية على الذات العربية اجلمعية، واليت متثلت يف االندفاع القوي حنو 

اليت تؤطر يف الوقت الراهن )  السياسية/ االجتماعية (النكوص للقبيلة 
األردن "" "" مبصر أوال"" ويعرب عنها سياسيا "" مصلحتنا أوال"" مبربرات 

عل ذلك العربية الفصحى كجامع ج"" العراق أوال"" "" لبنان أوال"" "" أوال
  .وحدوي تتراجع وتنحسر يف وسائل اإلعالم 

وحيث إن وسائل اإلعالم هي القوة  الناعمة األهم يف حتقيق هذه 
املقاصد السياسية كوا وسائل إعالم مجاهريية نافذة إىل وعي املتلقني الذين 



١٢٧   اتجاهات المواطنين نحو ثنائية اللغة العربية في وسائل اإلعالم التلفزيون نموذجا

ن ميكن أن تتم يصلون باملاليني يف آن، فإن صناعة اإلقليمية اللغوية، ما كا
عليها وجيتمع  فوسائل اإلعالم هي القوة الوحيدة اليت جيمع. خارج سياقاا

حوهلا كل املتلقني باختيارهم على أا املصدر األساس لتلقي املعلومات 
وإشباع حاجام العاطفية وتفاعلهم االجتماعي، وأحيانا حتقيق ذام 

اصة مع تعدد خيارات االنتقاء أو الفردية، فهم ينتقون ما يتابعون بإرادم خ
التفضيل، بصرف النظر عن تفاوت درجة مصاحلهم وحاجام ورغبام 

ومع ذلك فإن البسيطة العربية من املاء إىل املاء مل تنكص بكليتها . وميوهلم
حنو حدود القبيلة االجتماعية السياسية يف إطار حدودها اجلغرافية اليت 

، فثمة كثريون ممن يؤمنون  )١٩١٦( و أنتجتها اتفاقيات سايكس بيك
اعتقادا بوحدة األمة العربية وجبامعها وموحدها القوي لغة العرب الفصيحة 
باعتبارها لغة االعتقاد الديين ولغة اللسان املبني ولغة التفكر واإلبداع املعريف، 
وألنه فيها وا تنتج اهلوية العربية امليزة للعرب باعتبارها اإلطار األوسع 

  . الناظم هلويتهم القومية العربية
ل بني منتجي اإلقليمية اللغوية وحيث إن ذلك كذلك، فإن اجلد

، يتحول أحيانا إىل جدل )الفصحى ( وبني املتشبثني بقومية اللغة ) العامية (
صدامي فيما بينهم حول مكانة اللغة ومستوياا ودورها اليت جيب أن 

 املبلور يف سؤال ال خيلو من صراع هذا اجلدل. توظف يف وسائل اإلعالم
  :ينبثق من متغريين متضادين 

هل يتم تطويع لغة اإلعالم لتالئم مقتضيات الواقع السياسي 
واالجتماعي املنتكس حنو الذات، أم  تطويع اإلعالم ليتالءم مع مقتضيات 
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  تعزيز وتعميق لغة العرب حفاظا على اهلوية اجلمعية العربية ؟ 
 اة اإلقليمية اللغوية ينطلقون يففدع .آلخر مبربراتهكل جانب حياجج ا

 إذ يتبادل ؛رؤيتهم من أن وسائل اإلعالم، هي وسائل تواصل مع اجلمهور
الطرفان الرسائل فيما بينهم من خالل التفاعل البيين املتمثل يف أن للجمهور 

مية  ويف املقابل فإن ملنتج الرسالة اإلعال،حاجات ورغبات يسعى لتحقيقها
أهدافا قد تكون متوافقة مع أهداف ...)  جهات رمسية جمتمعية إعالميني(

اجلمهور أو متباينة، ولكن يتم السعي لتحقيق أهداف مشتركة فيما بينهم 
ى  قاعدة اإلفهام من طرف وألن التواصل ينشأ عل .حىت حيدث التأثري

لة لف لغة الرساالفهم من طرف املتلقي، فيجب أن تتأاملرسل والقبول مث 
لكي حيدث التواصل  اليومي للمواطنني املتلقني؛ االستعمال اإلعالمية مع لغة

أساسا بني الطرفني، ألن ذلك ال حيدث فيما لو كانت لغة التخاطب غري 
وحيث ميكن التحكم يف مضامني وسائل اإلعالم وكيفية التعبري . مشتركة

ماها مع عنها، فيجب أن تكون صدى يعكس الواقع ويف طليعة ذلك أن تت
الواقع اللغوي املوظف يف احلياة اليومية، أي لغة التخاطب داخل املرتل ويف 

وإمعانا يف تثبيت حجة دعاة . املركبات واألسواق وأماكن الشغل والعمل
اإلقليمية اللغوية يف وسائل اإلعالم لنظرية صدى الواقع، فقد مت ابتداع برامج 

أخرى غربية، تكرس هذه أو استقراض أو استنساخ برامج من ثقافات 
النظرية ومن بينها ما يعرف بتلفزيون الواقع، مبسمياته املتعددة وأغراضه غري 

  .احملصورة، كتلفزيون الواقع االجتماعي أو تلفزيون الواقع اإلخباري
أما اجلانب اآلخر فيحاجج بأن وسائل اإلعالم ليست بالضرورة 
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ة فقط له، فهي وإن كانت صورة تطابق األصل أو منتجا منه أو جمرد مرآ
تعكس نبض اجلمهور من حيث حاجاته ورغباته ويتعني عليها إشباعها، إال 
أا يف الوقت ذاته وبدرجة ال تقل أمهية هلا دور مهم وضروري يف بناء أو 
إعادة تشكيل وعي الناس و تصحيح مكتسبام اخلاطئة معرفية أم لغوية أم 

 والتفاهم فيما بينهم على اختالف سلوكية، وكذلك متكينهم من التواصل
فإىل جانب اإلخبار واإلعالم .هلجام دون عوائق  داللية أو ميكانيكية

واإلنباء فإن التثقيف والتوعية بل والتعليم مكون أساسي وسبب رئيس يف 
  .وجود وسائل اإلعالم باعتبارها املفترض أدوات بناء وليست أدوات دمي

 اآلخرين تتطلب لغة مشتركة حىت ال شك أن عملية التواصل مع
حيصل اإلفهام والفهم ويتحقق اهلدف من التواصل، إن الفضائيات العربية 
اليت تبث عرب الفضاء وليس عرب حمطات بث أرضية، تكون موجهة لكل 
العرب ولكل الناطقني بلغتهم، أي ليست لفئة حمددة أو قبيلة معينة أو حىت 

وحيث إن اللهجات احمللية متباينة يف . جلماعة بعينها داخل القطر الواحد
كثري من ألفاظها ورموزها وعالماا حىت داخل اتمع الواحد وداخل اللغة 

املواطنون األمازيغ يف كل من اجلزائر واملغرب يتحدثون _ الواحدة، فمثال 
بثالث هلجات أمازيغية خمتلفة إىل حد كبري داخل اللغة الواحدة وقد جيد 

 التواصل مع متحدثني بلهجة أمازيغية مغايرة، كما أن بعضهم صعوبة يف
األمة العربية تضم قوميات وثقافات ذات خصوصية غري عربية ولكنها 
تتحدث العربية وتتداخل بعمق يف الثقافة العربية واحلياة اليومية لباقي 
املواطنني، كاألكراد واألمازيغ وقبائل أفريقية يف السودان ال ميكنها استيعاب 
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لهجات العربية املغرقة يف احمللية اليت تتحدث ا مجاعات عربية خارج ال
وعلى ذلك فإن .املنطقة اجلغرافية اليت تتوطن فيها تلك اخلصوصيات الثقافية

) عربية أجنبية( التواصل اإلعالمي بالدارجة احمللية أو باستعمال لغة مزدوجة 
ي بني املواطنني ال ميكن أن يكون صدى لكيفية التواصل اللغوي اليوم

العرب، إذ إن كيفية التواصل اللغوي اليومي بني اللبنانني هي ليست 
بالدرجة ذاا يف كيفية التواصل اللغوي اليومي بني املصرين أو بني 

من املمكن ....الفلسطينيني أو بني املغاربة أو بني العراقيني أو بني السعوديني
ذا األخري يفهم ما يتحدث به أن يفهم املغريب ما يتحدث به املصري، وه

اللبناين، ولكن عملية الفهم تتم يف إطار السياق العام للخطاب، ولكن ليس 
دائما، فكثري من املفردات العامية يف هلجة معينة  بالضرورة أن يكون ذلك

يتوقف عندها من يتحدث بلهجة أخرى، وقد يؤدي ذلك إىل التباس املعىن 
لف من كلمات ومعىن اجلملة يتوقف على فإن اجلملة تتأ"" الكلي لديه،

  ).٧٨ص .١٩٨٨.عبد العزيز( "" معاين الكلمات اليت تتألف منها

وسائل اإلعالمل  اللغوي دورال حول اإذا من الواضح أن مثة صراع ،
بالنظر للسيطرة البينة  وهذا الصراع الذي مييل لصاحل دعاة اإلقليمية اللغوية

ب يف كثري من الربامج األخرى، ما كان لربامج صدى الواقع ولغة التخاط
يأخذ هذا املنحى يف جانب منه لوال دعم سياسي من السلطة احلاكمة ودعم 

ويف اجلانب اآلخر على أقل . فكري من طرف بعض املرتلقني يف أتون العوملة
تقدير ضعف اإلرادة السياسية والثقافية لوضع حد لسيطرة الفئوية اللغوية، 

 السياسة اللغوية يف كثري من الدول العربية على الرغم وهذا ناتج عن غياب
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من أن دساتري هذه الدول تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية 
مبجموع اإلجراءات والتدابري القانونية "" وتتحدد السياسة اللغوية  . والرمسية

 األخرى والتنظيمية والعملية اليت تنتجها الدولة إزاء لغتها الوطنية واللغات
البوشيخي يف قضايا استعمال اللغة العربية يف "" (املوجودة معها يف البالد

                                                             .)١٦٧ص .٢٠٠٧.املغرب
في تشخيص مظاهر العنف ضد اللغة العربية في وسائل :رابعا 
  :اإلعالم

 للغة أو فقدان اإلرادة السياسية السياسة الوطنية حلماية انتيجة لغياب
لغوي خمطط ومقصود جيول دون قيود ""  انفالت""لتحصينها، يقابل ذلك 

قيمية عرب مساحة عريضة من الربامج التلفزيونية وعلى مدى أربع وعشرين 
فقد وقع على اللغة العربية جتاوز وصل حد قهر هذه اللغة . ساعة يف اليوم

وتتجلى مظاهر التجاوز . ة واجتماعية ضيقةوإقصائها حتقيقا ألغراض سياسي
  :فيما يأيت "" اللغة العربية "" على 

  : اإلحاللية _ ) ١( 
ويقصد بذلك إحالل لغة بدل لغة يف التواصل والتخاطب مع مجهور 

  :متلقي الرسائل اإلعالمية ويتم ذلك بواحدة أو جبميع مما يأيت 
بني الفصحى يقصد ا املزاوجة : ثنائية اللغة _ ) ١ _١( 
يعرب عنها بااللتقاء احلاصل بني اللسان العريب الفصيح "" أو ما . والعامية

يف اللسان .عبد الواحد، عبد احلميد"" ( واللهجة أو اللهجات الدراجة
  ).٦٧ص .٢٠٠٧.العريب وإشكالية التلقي
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وجود لغتني خمتلفتني عند "" يقصد ا : ازدواجية اللغة _  )٢_١( 
..."" ون بني الفرنسية والعربيةكما تك..عة ما يف آن واحدفرد ما أو مجا

  ).١٤٦_١٤٥ص ص.ت.د.إميل يعقوب،(
اللهجة الشائعة أو احملكية أو ""يقصد ا : تغليب الدارجة _ )٣_ ١(

واللهجات أنواع ).١٤٥_ ١٤٤ص  ص .نفسه"" ( الدارجة أو لغة الشعب
ات االجتماعية باختالف املنطقة اجلغرافية وباختالف الطبق""ختتلف 

واختالف األساليب، فهناك اللهجة احمللية واللهجة االجتماعية وهناك هلجة 
 .العزيزعبد("" تعتمد على موضوع احلديث وشخصية املتحدث فيه

، حبيث تسود هذه اللهجات يف التقدمي والتواصل عرب )١١ص .١٩٨٨
واللبنانية ويشيع استخدام الدارجة يف الفضائيات اخلليجية . وسائل اإلعالم

حيث خياطب املنشطون اإلعالميون ضيوف . واملصرية على حنو ملحوظ
ففي اللهجة . براجمهم أو املشاهدين بذات اللهجة املتداولة يف الواقع اليومي

كويل، بدل قول _ مثال_ اخلليجية تقلب القاف كافا، فيخاطب الضيف 
أويل بدل _ مثال _ ويف اللبنانية تقلب القاف مهزة فتتم خماطبة الضيف. يل

  .واملشاهد من خارج املنطقتني قد تلتبس عليه داللة مثل هذا القلب. قول يل

   :اإلقصاء _  )٢( 
لغة القرآن الكرمي والتراث "وهي : إقصاء اللغة الفصحى _  ) ١_٢( 

مرجع .يعقوب،إميل"" (العريب واليت تستخدم يف اإلنتاج الفكري واألديب
بعاد قصدا للتحدث بالعربية الفصحى يف حبيث يتم است). ١٤٤ص .سابق

تقدمي الربامج أو إدارة احلوار مع املشاركني يف الربنامج أو املتدخلني عرب 
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أو يف الكتابة اإللكترونية اليت . اهلاتف من املتلقني، أو حىت إعداد النصوص
  . تظهر على الشاشة متهيدا لعرض الربنامج أو إعالنا بانتهائه

وهي اللغة الوسيطة اليت ال توظف : ترك البديل رفض املش_ ) ٢_ ٢( 
الفصحى على إطالقها وإمنا تستمد منها ما يكون مشتركا ومفهوما وواضحا 

  .وهي ما تعرف بلغة املثقفني واملتأدبني. لدى مجيع فئات املتلقني
كما رصدها _ عرب أدوات "" االنفالت"" وينفذ هذا العنف أو 

 مجاهريي عريض ختاطب خمتلف الفئات يف برامج ذات استقطاب_ الباحث 
وتتمثل هذه . العمرية وخمتلف املستويات التعليمية مبا يف ذلك املثقفون

  :األدوات فيما يأيت 
وتشمل برامج حوارية وتقارير إخبارية وبرامج : أنشطة شفهية_  )١(

حيث توظف إما اللهجة الدراجة احملكية أو . منوعات وتواصل عرب اهلاتف
للغوية أو االزدواجية اليت متازج اجلملة الواحدة مبفردات عربية الثنائية ا

ويكون األداء مرفوقا بلحن بين يف التعبري حيث ال يتم .وأخرى أجنبية
  .االلتزام بالقواعد أو حركات اإلعراب فيختل املعىن

وتشمل الرسائل القصرية اليت تظهر على : أنشطة كتابية_  )٢( 
الشريط اإلخباري، (اعات عدة متواصلة منها الشاشة بكيفية متكررة ولس

). شريط اخلدمات اإلعالنية، شريط التواصل االجتماعي، شريط اآلراء
وشريط عرض برنامج ما، يتضمن اسم الربنامج ومقدمه ومعده وخمرجه 

وكذلك . والطاقم الفين واملهين، ويعرض قبل بدأ الربنامج وعند انتهائه
وتتجلى يف األخطاء اإلمالئية بعدم . يةنصوص إعالنات جتارية أو خدمات
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التفريق بني احلركات واحلروف عند اية الكلمة أو يف مواضع اهلمزة، 
ويتبدى ذلك يف املثىن ومجع املذكر . وأخطاء القواعد والنحو والتركيب

  .السامل واسم إن أو كان أو خرب كل منهما
بة اخللفية كقراءة اإلعالنات التجارية صح: أنشطة أدائية _  )٣( 

حيث تظهر أخطاء يف النص املكتوب، يف حني تتم قراءة . الفنية املتحركة
  .النص بلهجة عامية

وتتمثل يف أن عديد احملطات : أنشطة تعريفية إشهارية _ )٤( 
الفضائية العربية الناطقة بالعربية، تشهر امسها بأمساء أعجمية أو ختتزل االسم 

أو حبروف عربية وبلفظ ) mbc. action .future( منها .حبروف أجنبية
 "".فاشن "" أعجمي مثل 

  :     المعطيات الجديدة  جريدفي ت:خامسا  
إن أي صراع حتما تنتج عنه أضرار، وحيث إن كل طرف يسعى بأن 

ولعل . تكون رؤيته أو مواقفه هي السائدة، فإن األضرار ستكون كبرية
والبطش ا يف وسائل اإلعالم األضرار الناجتة عن العنف ضد اللغة الفصيحة 

تكون أشد وأقوى مقارنة بأية أضرار أخرى قد تكون سلوكية أو حىت 
فاللغة هي أداة منتج الفكر واملعرب عنه، وأي . معرفية يف جوانب معينة

اضطراب يلحق ا حتما سيصيب عملية التفكري ذاا وسيكون ما ينتج عنها 
سيصاب بالذهول ... ستمع لقناةإن من يتصفح صحيفة أو ي"" ."" فاسدا،

مرجع .البوشيخي"" مما أصاب اللسان العريب من خروق اتسعت رقعتها
إن إفساد اللغة الفصحى ينتج عنه معطيات جديدة مغايرة ).١٩٤ص .سابق
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ملقاصدها يف تطور املعرفة، حيث يسود منوذج لغوي متطرف يف احنداره حنو 
قة، اليت لن تتمكن من استيعاب اإلنتاج الفئوية الثقافية املعرفية املقيدة الضي

الفكري املعريف التكنولوجي املتدفق عرب العوملة، بدل منوذج أمشل وأوسع 
فإن اللغة . مبفرداته ومفاهيمه قادر على التعامل مبرونة مع الضخ املعريف اهلائل

بأحوال متحدثيها وواقعهم وبالطقوس والشعوذة "" احملكية املنحرفة املتأثرة 
يف اللسان .عزي، عبد الرمحن"" (رافات يف الكالم وظهور غري املباحواخل

أو املتكونة من ملم من مفردات ). ١٩ص .٢٠٠٧.العريب وإشكالية التلقي
لغات دخيلة عليها أو هلجات مغرقة يف احمللية حىت داخل القطر الواحد 
كاللهجات الدارجة يف كل من اجلزائر واملغرب ولبنان اليت تقتحمها 

دات إسبانية وفرنسية، إذ صارت تلك املفردات جزًء من تلك اللهجة، مفر
أو اللغة املزدوجة اليت تقبل إقحام مفردات أجنبية يف ثناياه، هي يف واقع 
األمر تراكم يف ذاا بعض عوامل دميها وليس عوامل تطويرها، كما أن 

إن . خرىذلك ليس دليال على رقيها أو قدرا على التالقي مع اللغات األ
االنفتاح على اللغات األخرى والتأثر ا والتأثري فيها يكون يف إطار اإلفادة 

إن اللغة بوصفها كائنا حيا . واالستفادة، وليس يف سياق اإلحالل واإلقصاء
قابال للتطور والتقهقر ، ميكن أن ختضع ملعايري القوة والضعف، عند تعرضها 

درا على البقاء مرهونة بتطور أهلها للغات وافدة بل مقتحمة هلا، وتبقى ق
وقدرم على تطويرها وليس إضعافها بتغيبها يف عملية التواصل أو إنتاج 
املعرفة، واستبداهلا أو إجبار اللسان على أن يشرك معها لغة أخرى يف 

فاللغة األقوى عادة ما تستوعب أو تفرض "" املوقف التواصلي الواحد، 
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  ).١٨ص .املصدر نفسه" ( "نفسها على اللغات األخرى
تتعرض لعنف وسائل ن اللغة العربية الفصحى وحيث إيف ضوء ذلك 

اإلعالم بتجويز العامية وتغليبها عليها أو إخضاعها لتشاركية مع لغات 
  :أجنبية، فإن ذلك أدى إىل بروز مظاهر ضعف حلقت ا تتمثل يف اآليت 

إلصرار على إشراك يظهر ذلك يف ا: تفرنج اللسان أو تغريبه _  )١( 
كمكون يف صياغة النص اإلعالمي ) فرنسية، إجنليزية( لغات أجنبية 

  :وهذا بدوره أنتج ما يأيت . املكتوب أو امللفوظ
حيث احنصرت تدرجييا مساحة : تقلص رقعة التداول _  )١_١( 

الربامج ذات املضامني املستوحاة من الثقافة العربية، واستعيض بدال عنها 
تنسخة بذات املضامني واملسميات من إنتاج الثقافة الغربية، وأعيد بربامج مس

إنتاجها لتحل الشخوص العربية حمل الشخوص األجنبية من دون مساس 
باملضامني، حبيث يعيد الشخص املشترك يف هذه الربامج إنتاج تلك املضامني 
بعد أن يستوعبها وتقدم للمشاهدين العرب كثقافة جديدة مع ضغط 

كها، وتسود اللغة األجنبية جل املشاهد سواء من طرف جلان الستهال
وتتمثل هذه يف برامج املسابقات أو الربامج الفنية  التحكيم أو املقدمني،

، أو الربامج ... الغنائية أو برامج املواهب أو برامج األسرة أو الطبخ 
، نيو سوبر ستار، ستار أكادميي(  من بينها. احلوارية الثقافية واالجتماعية

وحتظى هذه الربامج بنسبة . _مثال _ ) ،arabs got talentستار، 
عالية من املشاهدين ومن فئات عمرية صغرية يف السن نسبيا أو من قطاع 

  .ة  اجليل اجلديد، ويف مقدمة ذلك األمهاتشيءمسئول عن تن
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بفعل تقلص رقعة تداول الربامج املنتجة : التوالد الكمي _ )٢_ ١( 
 العربية لصاحل الربامج املستنسخة من الثقافة األجنبية، توالدت من الثقافة

مفردات أو مجل بلغة أجنبية وفرضت ذاا كجزء لصيق يف لغة التخاطب 
والتحاور يف الربامج التلفزيونية، حيث أقصت مفاهيم ومسميات عربية مث 

  .مع ضعف االستعمال توارت يف زاوية معتمة من الذاكرة
ينتج عن تباين لغة التخاطب بني املتحاورين : غوي التشتت الل_ )٢( 

الستخدامهم إما هلجات حملية متباينة، أو استعمال بعضهم الزدواجية اللغة 
ويالحظ أن عددا من املذيعني أو منشطي الربامج احلوارية . يف ذات الربنامج

يستعملون ثالثة مستويات للغة يف آن واحد خالل مداخلة واحدة أو حىت 
ال واحد، فهو يستعمل الفصحى يف جانب واللغة الوسيطة يف جزء طرح سؤ

أخر وقد خيتم املداخلة باللهجة الدارجة، وهذا يضع املتلقني يف مواجهة 
تشتت لغوي قد يضر ويؤثر سلبا يف تلقي الرسالة بوضوح، فإن استعمال 
اللهجات العامية إىل جانب اللغة الفصيحة يؤدي إىل التداخل اللهجي 

فإن التشتت اللغوي  ).٦ص .١٩٩٧.الدراويش""(  إىل اخلطأ اللغوياملفضي
  .يقود إىل التشويش على املعىن بالضرورة

ويتمثل ذلك : إضعاف استعمال الفصحى وتكريس البديل_  )٣( 
. يف منافسة الدارجة احملكية للفصحى أو اللغة الوسيطة أو إحالل األجنبية

اا ستقهر املفردات الفصيحة اليت فبفعل تكرار استعمال العامية فإن مفرد
خاصة أن كثريا من اللهجات العربية طرأ عليها مع . جيري قصدا إقصاؤها

مرور الزمن تغريات وحتريفات جسيمة مست بناءها ودالالا، بل استوطنها 
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كم كبري من ألفاظ أجنبية بدالالا املغايرة بفعل الغزو الثقايف األجنيب عرب 
تأثري إعالمي يفضي إىل امتصاص   يرافق ذلك منوسائل اإلعالم وما
حبيث حلت املستوطنات اللغوية حمل األصيل الفصيح . مضامني ذلك الغزو

الذي يواجه  احنسارا  وحصارا يف وسائل اإلعالم ذاا، مما أدى فعال إىل 
ويستدل على ذلك من مالحظة منشطني . موت كثري من املفردات الفصيحة

 استعمال االزدواجية اللغوية يف تقدمي براجمهم أو إدارة إعالميني دأبوا على
احلوارات التلفزيونية، تنتام حلظات قطع وصمت عند طرح السؤال أو 
تقدمي مداخلة، ناتج عن عجز يف استدعاء أو عدم العثور يف ذاكرم على 
املفردة العربية للتعبري عن فكرة ما، فيلجأون فورا إىل التعبري عن ذلك 

  . مال مفردات أجنبية تكون حاضرة لتكرار استعماهلاباستع
بفعل غياب سياسة لغوية ضابطة، فإن عديد : انفصام لغوي _  )٤( 

الفضائيات العربية، توظف ثالثة مستويات من اللغة يف آن، وهي الفصحى، 
 يف تقدمي براجمها ويكون ذلك يف نفس فترة ،العامية الدراجةاللغة الوسيطة، 

والثقافية ونشرات مج الدينية تقدمها بالفصحى والربامج احلوارية فالربا .البث
 . باللغة الوسيطة والربامج املنوعة تقدمها بالدارجة احملكيةاألخبار تقدمها

، ويوقعه يف حرية، إذ ال يتبني أو وهذا يشتت املشاهد ويقلل من ضبطه للغته
  .حيدد بأي لغة سيتعامل

/ عربية( إن توظيف لغة مزدوجة  : اخنفاض املردودية واجلودة_  )٥( 
أو استعمال الدارجة فقط، عرب وسائل ) عامية/ فصحى(  أو ثنائية ) أجنبية 

ودية الرسالة وقوة تأثريها مرداإلعالم سيؤدي إىل اخنفاض مستوى ودرجة 



١٣٩   اتجاهات المواطنين نحو ثنائية اللغة العربية في وسائل اإلعالم التلفزيون نموذجا

فاللهجات العربية ليست متقاربة كما أن جلها ليس نقيا  .وجودا وفاعليتها
 فإن وعليهلية، إذ تقتحمها كثري من املفردات األجنبية، مستمدا من البيئة احمل

التخاطب ا سيؤدي إىل سوء فهم نتيجة اللبس وعدم معرفة مسبقة لكثري 
من املتلقني من خارج احليز املكاين لتلك اللهجة، ملفردات مكونة لتلك 

نية لعرب اللهجة اللبنافليس بالضرورة أن يفهم كل املواطنني ا .اللهجة احمللية
 املغربية أو اللهجة العراقية أو اللهجة الفلسطينية أو اللهجة يف دول أو اللهجة

فحينما يتحدث مذيع أو ضيف يف برنامج بلهجته فإن  .اخلليج العريب
احتمال وصول رسالته إىل مجيع املتلقني العرب املتابعني بنفس الدرجة 

حمور النقاش قد والقوة، سيكون غري ممكن، فالتباس معىن ملفردات تكون 
  .             يؤدي ذلك إىل وصول الرسالة ناقصة أو مشوشة

ن املتلقي وخصوصا صغري السن  حيث إ:إنتاج لغة مركبة _ )٦( 
الذي ال زال يف طور التشكل املعريف والنفسي والضبط االجتماعي والبحث 

  .عن الدور واملكانة
للغة باألساس هي إن ا:  التواصل واإلفهام والفهمفساد يف _  )٧( 

نتاج تالزمية ثالثية، صوت ولفظ ومعىن وما فيها من رموز وإشارات 
معني لإلشارة إىل شيء ما ليس _صوت _ وعالمات، فاستخدام رمز 

بالضرورة أن يكون هذا الشيء ذاته، وهلذا فنجد اختالف املعىن لكلمة 
غرب العريب العافية تعين يف هلجة امل_ فمثال_ واحدة يف اللهجات العربية،

النار ويف هلجات يف املشرق العريب تعين الصحة، إذا املعىن متناقض واللفظ 
واحد، ألن العافية يف اللهجات املغاربية ترمز إىل النار، ويف اللهجات 
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يتطلب طرفني مرسلًا وهدفه "" املشرقية ترمز إىل الصحة، وحيث إن الرمز 
، فإذا )٩٥ص .١٩٨٨.عبد العزيز( "" اإلعالم أو اإلخبار، ومستقبلًا يتلقى الرمز

كان مقصد املرسل اإلعالمي من استعمال لفظة العافية مبعىن الصحة، فإن 
املتلقي الذي ترمز يف هلجته تلك اللفظة معىن ومفهوما مغايرا، فإن سوء 

وعلى ذلك فإن أي إخالل .الفهم سيقع ولن حيدث التواصل وسيفشل هدفه
فساد للغة برمتها وبالتايل إفساد ملا ينتج يف واحد من مكونات اللغة هو إ

فالتحدث والتواصل بالعامية الدراجة، يترتب عليه . عنها أو يعرب عنه ا
إخالل يف البناء الصويت للغة، إذ يتم التعمد إما بإمالة الصوت وإضجاعه من 
حيث أداء اللفظ باستبدال حركة بأخرى أو حرف بآخر، حبيث ينحو 

 اية الكلمة إىل الكسرة بدال منها أو باأللف حنو الياء، املتكلم بالفتحة يف
وأحيانا مد الصوت أو إدغامه أو تفخيمه أو ترقيقه أو استبدال حرف بآخر، 
من دون لزوم فال يكون واضحا جلميع املتلقني، ففي اللهجة اليمنية مثال 

ء طاء، تلفظ القاف كافًا، ويف املصرية تلفظ اجليم كافًا، ويف املغربية التا
وهذا االستبدال أو هذه اإلمالة قد تفضي إىل تشوش ميكانيكي بسبب 
انتقال الصوت عرب اهلواء حيث قد ال يلتقط املتلقي بوضوح النص امللفوظ، 
أو تشويش داليل ناتج عن حرف الصوت عن دقته الداللية مما يؤدي إىل 

معان أو فاألصوات تعرب عن . "" لبس لدى بعض املتلقني يف فهم املضمون
مفاهيم تشري إىل أشياء أو تدل على أفكار أو تؤدي إىل استجابات وإال 

والتحدث بالعامية  ).٩ص .١٩٨٨.عبد العزيز ( ""كانت ضجة تستقبلها األذن
يدفع مبقدم الربنامج التلفزيوين إىل التخلي طوعا عن ضوابط اللغة إعرابا 
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ب أن يكون االهتمام وقواعد، معدا ذلك أنه اهتمام بالشكل، يف حني جي
إن يف ذلك مغالطة كبرية، إذ إن ضوابط اللغة وقواعدها . منصبا على املعىن

  .الزمة إلمتام معىن النص بل شرط لوجوده
أما املنشطون اإلعالميون مستعملو ازدواجية اللغة خاصة الفرنسية إىل 

ية مع جانب العربية الفصيحة أو الدارجة، فإم يلفظون املفردات بلكنة فرنس
إذ إن بعض الكلمات ال يتم نطق . احلرص على التقييد بقواعد الفرنسية

) تلفزيون تلفظ تلفزيو بإسقاط حرف النون( احلرف األخري منها مثل 
واملتلقي الذي ليس له دراية بأصول اللغة الفرنسية فسيتمثل اللفظ اجلديد 

  .وقد يتبناه، ويعد ذلك تشويها بينا
******************  



١٤٢ ثالمحور الثال

  نتائج التطبيق امليداني: لفصل الثالثا
اجتاهات املشاهدين حنو اللغة املستعملة يف تقدمي الربامج التلفزيونية 

  : ) ٢(  اجلدول رقم هايبيناملختلفة كما 
   )٢( اجلدول رقم 

يبني  قياس اجتاهات أفراد العينة املشاهدين  حنو اللغة ومستوياا املوظفة 
  ختلفةيف الربامج التلفزيونية امل

 اللغة
  املوضوع

 وسطى فصحى
  عامية

 )حمكية( 
  ثنائية

  )فصحى عامية( 
  مزدوجة

 )عريب، أجنيب(
            :فضل أُ

احلوار يف برامج التلفزيون 
 الثقافية/ السياسية

٥٢  
٥٢,٠%  

٣٥  
٣٥,٠%  

٦  
٦,٠%  

٥  
٥,٠%  

٢  
٢,٠%  

احلوار يف برامج التلفزيون املنوعة 
  الترفيهية

١٢  
١٢,٠%  

٤١  
٤١,٠%  

٣٤  
٣٤,٠%  

١٠  
١٠,٠%  

٣  
٣,٠%  

  ٣٢  األفالم الوثائقية
٣٢%  

٥١  
٥١%  

١٠  
١٠%  

٥  
٥%  

٢  
٢%  

 تقدمي   املسلسالت واألفالم
 الترفيهية

١٨  
١٨,٠%  

٢٧  
٢٧,٠%  

٤٣  
٤٤,٠%  

٦  
٦,٠%  

٦  
٦,٠%  

 تقدمي نشرات األخبار
٧٨  
٧٨,٠%  

٨  
٨,٠%  

٦  
٦,٠%  

٧  
٧,٠%  

١  
١,٠%  

تقدمي املراسلني للتقارير اإلخبارية 
 خباريف نشرات األ

٦٢  
٦٢,٠٥  

٣٠  
٣٠,٠%  

٤  
٢,٠%  

٣  
٣,٠%  

١  
١,٠%  

) املتدخلني ( اتصاالت املواطنني 
 يف برامج املنوعات

١٣  
١٣,٠%  

٢١  
٢١,٠%  

٦١  
٦١,٠%  

٥  
٥,٠%  ---  

املذيع على املتدخلني ) رد ( إجابة 
برامج التلفزيون املتصلني مع 

 .املنوعة

٢٣  
٢٣,٠%  

٥٣  
٥٣,٠%  

٢٠  
٢٠,٠%  

٤  
٤,٠%  ---  

            
املذيع على املتدخلني ) رد  ( إجابة

 املتصلني مع برامج التلفزيون
 السياسية الثقافية

٥٦  
٥٦,٠%  

٣١  
٣١,٠%  

٤  
٤,٠%  

٥  
٥,٠%  

٤  
٤,٠%  
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 اللغة

  املوضوع
 وسطى فصحى

  عامية
 )حمكية( 

  ثنائية
  )فصحى عامية( 

  مزدوجة
 )عريب، أجنيب(

حالة ( تقدمي النشرة اجلوية 
 )الطقس 

٤٤  
٤٤,٠%  

٤٢  
٤٢,٠%  

٧  
٧,٠%  

٤  
٤,٠%  

٣  
٣,٠%  

 تقدمي الربامج الدينية
٥٥  
٥٥,٠%  

٣٨  
٣٨,٠%  

٥  
٥,٠%  

٢  
٢,٠%  ---  

 لربامج الرياضيةتقدمي ا
١٨  
١٨,٠%  

٤٠  
٤٠,٠%  

٣٥  
٣٥,٠%  

٧  
٧,٠%  

_  
  

أن نسبة الذين يفضلون تقدمي الربامج احلوارية  ) ٢( رقم يبني اجلدول 
 وقد احتلت املرتبة األوىل يف ، %)٥٢( السياسية والثقافية بالفصحى تبلغ 

، يف ) %٣٥( تفضيل املشاهدين، تليها يف املرتبة الثانية اللغة الوسطى بنسبة 
فصحى ( حني أن الذين فضلوا تقدمي هذا النوع من الربامج بلغة خمتلطة 

 وهم بذلك ال يرفضون الفصحى باملطلق، ،%)٥( بلغت نسبتهم ) وعامية
 فقط، وبنسبة%) ٦( أما الذين فضلوا تقدميها بالعامية فبلغت نسبتهم 

 ٥٦( ن وتبني نتائج اجلدول أيضا أ ).عربية أجنبية( بلغة مزدوجة %) ٢(
يفضلون أن يكون رد مقدم الربنامج احلواري السياسي والثقايف على %) 

املتدخلني املتصلني بالربنامج باللغة الفصحى، يف حني أيد أن يكون الرد 
إم يؤيدون أن يكون ذلك %) ٤( ، وفقط قال %)٣١( باللغة الوسطى 

) حى وعاميةثنائية فص( أيدوا أن يكون ذلك بلغة %) ٥(باللهجة العامية و
    أيدوا أن يكون ذلك بلغة مزدوجة%) ٤( ونسبة ضئيلة جدا ال تتجاوز 

  ).عربية أجنبية( 
نسبة الذين يفضلون تقدمي نشرات  ) ٢( وكذلك يبني اجلدول رقم 

يفضلون ذلك باللغة  %) ٨( مقابل %) ٧٨( األخبار باللغة الفصحى 
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يفضلون تقدمي نشرات األخبار أما الذين . الوسطى اليت احتلت املرتبة الثانية
وكذلك األمر بالنسبة لتقارير املراسلني %). ٦( بالعامية فقد بلغت نسبتهم 

ها باللغة الفصحى، يف حني قال من املشاهدين تقدمي%) ٦٢( فقد فضل 
إم يفضلوا باللغة الوسطى، أما من فضل ذلك باللهجة العامية %) ٣٠(

فضلوا أن تقدم التقارير اإلخبارية %) ٣( وكذلك %) ٤( فبلغت نسبتهم 
  ).بلغة ثنائية عامية فصحى( 

من املشاهدين يفضلون تقدمي الربامج %) ٥٥( كما تبني النتائج أن 
إم يؤدون أن يكون ذلك باللغة %) ٣٨( الدينية باللغة الفصحى، وقال 

فقط أم يفضلون تقدمي هذه الربامج %) ٥( الوسطى، يف حني أجاب 
إم يفضلون أن تقدم %) ٢( عامية، وكذلك األمر قال باللهجة ال

ومل خيتلف األمر كثريا بالنسبة لتقدمي النشرة اجلوية .بالفصحى والعامية معا
فضلوا أن %) ٤٢(إم يفضلون أن تقدم باللغة الفصحى، و %) ٤٤( فقال 

كشفوا عن رغبتهم يف أن تقدم %) ٧( تقدم باللغة الوسطى، وفقط 
  .يفضلون أن تقدم بالفصحى والعامية معا %) ٤( لك احلال بالعامية، وكذ

  :درجة أمهية مستوى اللغة املوظفة يف الربامج التلفزيونية 
توظيف اللغة الفصحى يف تقدمي الذين أيدوا ويعود تفضيل املشاهدين 

أن إىل ،  ونشرات األخبار والربامج الدينيةلثقافيةالربامج احلوارية السياسية وا
إذ قال .  أو املوضوع املطروح ملوضوع النقاشهممن فهمذلك يزيد 

بدرجة متوسطة، و %) ٢٠( رية، و إن ذلك يتحقق بدرجة كب%) ٧٨(
  .بدرجة منخفضة%) ٢(



١٤٥   اتجاهات المواطنين نحو ثنائية اللغة العربية في وسائل اإلعالم التلفزيون نموذجا

  درجة المستوى   
  منخفضة  متوسطة  كبرية  الفقرة

حتدث املتحاورين يف الربامج إن 
السياسية والثقافية (ية التلفزيون

) الدينيةونشرات األخبار والربامج 
يزيد من فهمي باللغة الفصحى 

 ملوضوع النقاش

٧٨  
٧٨,٠%  
  

٢٠  
٢٠,٠% 
  

٢  
٢,٠%  

كما برر املفحوصون ذلك أيضا بأن توظيف اللغة الفصحى يف مثل 
إذ قال .هذه الربامج تساعدهم على التغلب على تباين اللهجات العربية

يتحقق بدرجة %) ٢٢( أن ذلك يتحقق بدرجة كبرية، وقال %) ٧٦(
  .إن ذلك يتحقق بدرجة منخفضة%) ٢( توسطة بينما قالم
  درجة المستوى   

  منخفضة  متوسطة  كبرية  الفقرة
إن حتدث مقدمي الربامج التلفزيونية 

السياسية والثقافية ونشرات األخبار والربامج (
 التغلب على يفبالفصحى يساعدين ) الدينية 

 عدم فهم بعض اللهجات العربية

٧٦  
٧٦ %  

  

٢٢  
٢٢% 

  

٢  
٢%  

أما الذين أيدوا تقدمي الربامج السياسية والثقافية ونشرات األخبار 
والربامج الدينية باللغة الوسطى، فعزوا ذلك إىل أنه يزيد من فهمهم ملوضوع 

%) ٤٠( إن ذلك يتحقق بدرجة كبرية، و%) ٥٥( فقد قال . النقاش
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  .بدرجة منخفضة%) ٥( بدرجة متوسطة و
  درجة المستوى   

  منخفضة  متوسطة  ريةكب  الفقرة
 يةحتدث املتحاورين يف الربامج التلفزيونإن 

يزيد من فهمي ملوضوع  وسطىباللغة ال
 النقاش

٥٥  
٥٥%  

  

٤٠  
٤٠% 

  

٥  
٥%  

ويالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
العينة حول توظيف أفراد بني املتوسطات احلسابية الستجابات ) ٠,٠٥(

 الثقافية/ برامج التلفزيون السياسية تقدميصحى اليت يفضلوا يفاللغة الف
، كما يبني ذلك اجلنس تعزى ملتغري ونشرات األخبار والربامج الدينية

  .الستخراج النتائج )T-Test( وقد استخدم اختبار  ).٣( اجلدول رقم 

  )٣(جدول رقم 
حنو نة  العيجتاهات أفرادمقارنة الفرق بني املتوسطات احلسابية ال

 برامج التلفزيون يف تقدمياليت يفضلوا الفصحى اللغة توظيف 
  الثقافية/السياسية

  تعزى ملتغري اجلنسونشرات األخبار والربامج الدينية 

املتوسط   العدد  اجلنس
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجات 
  احلرية

قيمة ت 
  احملسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 ١,٢٥ ٦,٢٠  ٥٠  ذكر
 ١,٠٦ ٦,٣٨  ٥٠  أنثى

٩٨  -
٠,٩٠٤ 

٠,٤٦٦  



١٤٧   اتجاهات المواطنين نحو ثنائية اللغة العربية في وسائل اإلعالم التلفزيون نموذجا

ن مستوى إ إذ ؛ قبول الفرضية الصفرية )٣( نتائج اجلدول رقم بنيت
، )٠,٠٥( أكرب من مستوى الداللة ووه) ٠,٤٦٦(بلغ يالداللة اإلحصائية 

وهذا يعين أنه ال فرق يف اجتاهات املشاهدين  .لذلك قبلت الفرضية الصفرية
فصحى يف تقدمي الربامج السياسية حسب جنسهم حنو أمهية توظيف اللغة ال

  .ن الذكور واإلناث يقرون بذلكإية والدينية ونشرات األخبار، إذ والثقاف
  :برامج املنوعات واملسلسالت 

املسابقات، برامج ( للربامج التلفزيونية املنوعة الترفيهية أما بالنسبة   
،  %)٤١( سطى فقد بلغت نسبة الذين يؤيدون تقدميها باللغة الو...) األطفال،

، وهذا يبني %)٣٤( أما نسبة الذين يؤيدون تقدميها باللهجة العامية فقد بلغت 
يف حني مل تتجاوز نسبة الذين يؤيدون تقدميها . أم يفضلون تقدميها بالوسطى

إم يفضلون تقدميها بالفصحى والعامية %) ١٠( وقال %). ١٢( بالفصحى 
  .ة مزدوجة العربية واألجنبيةأيدوا أن يكون ذلك بلغ%) ٣( معا، و

واختلفت النسبة حول لغة األفالم واملسلسالت املنوعة الترفيهية فتميل 
إم يفضلون عرضها باللهجة %) ٤٣( إىل صاحل اللهجة العامية إذ قال 

 ١٨( يؤيدون تقدميها باللغة الوسطى، و %) ٢٧( العامية، يف حني قال 
  .يؤيدون تقدميها باللغة الفصحى%) 

برر الذين أيدوا توظيف اللهجة العامية يف تقدمي برامج املنوعات و
  .الترفيهية بأن ذلك يزيد من فهمهم للموضوع املطروح للنقاش
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  درجة المستوى   

  منخفضة  متوسطة  كبرية  الفقرة
حتدث املتحاورين يف الربامج إن 

باللهجة العامية  ية املنوعة الترفيهيةالتلفزيون
 ن فهمي ملوضوع النقاشيزيد م) احملكية( 

٦٣  
٦٣,٠%  
  

٣٤  
٣٤,٠% 
  

٣  
٣,٠%  

  
ويالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

)α= حنو توظيف العينة جتاهات أفرادبني املتوسطات احلسابية ال) ٠,٠٥ 
اليت يفضلوا يف تقدمي برامج التلفزيون املنوعة الترفيهية تعزى العامية  هجةالل
  .الستخراج النتائج)T-Test ( وقد استخدم اختبار.ري اجلنسملتغ

  



١٤٩   اتجاهات المواطنين نحو ثنائية اللغة العربية في وسائل اإلعالم التلفزيون نموذجا

  )٤(جدول رقم 
   اللغةحنوالعينة أفراد  جتاهاتمقارنة الفرق بني املتوسطات احلسابية ال

   برامج التلفزيون املنوعة الترفيهية تعزى ملتغري اجلنسيف تقدمياليت يفضلوا 

املتوسط   العدد  اجلنس
  احلسايب

االحنراف 
  ياملعيار

درجات 
  احلرية

قيمة ت 
  احملسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 ٠,٨٨ ٤,٣٩  ٥٠  ذكر
 ٠,٩٠ ٤,٥٤  ٥٠  أنثى

٠,١٥٥ ٢,١٩٠  ٩٨  

أن مستوى الداللة اإلحصائية يساوي  ) ٤( يبني اجلدول رقم 
، وعليه قبلت الفرضية )٠,٠٥( رب من مستوى الداللةوهو أك) ٠,١٥٥(

حنو توظيف  اهات  الذكور واإلناثوهذا يعين أنه ال فرق يف اجت. الصفرية
  .اللهجة العامية يف تقدمي برامج التلفزيون املنوعة الترفيهية

  :البرامج الرياضية 
أما الربامج الرياضية وهي عادة حتظى بنسبة مشاهدة عالية من فئة 
الشباب وأفراد العينة من ضمنهم، فيالحظ أن نسبة كبرية من املفحوصني 

، أما نسبة الذين يفضلون %) ٤٠( ة الوسطى إذ أيد ذلك يفضلون تقدميها باللغ
       ، ونسبة الذين يؤيدون تقدميها بالعامية%)١٨( تقدميها بالفصحى فبلغت 

  %).٧( والذين يؤيدون تقدميها بالفصحى والعامية بلغت %) ٣٥( 

  :أسباب رفض ثنائية اللغة وازدواجيتها 
الربامج التلفزيونية  عن أن سبب رفضهم لتقدمي أبان املفحوصون

( بلغة خمتلطة ) منوعة، دينية، نشرات أخبار، سياسية، ثقافية ( املختلفة 
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  :يعود لألسباب اآلتية ) عربية أجنبية _مزدوجة ) ( فصحى عامية _ثنائية 
  :تشويش املعىن _ أ
  درجة المستوى   

  منخفضة  متوسطة  كبرية  الفقرة
 من التحدث يف الربامج التلفزيونية املنوعة

يؤدي إىل احملكية معا،قبل املذيع بالفصحى و
 تشويش املعىن  لدي

٧٢  
٧٢%  

  

٢٦  
٢٦% 

  

٢  
٢%  

  :اخنفاض أمهية املوضوع _ ب
  درجة المستوى   

  منخفضة  متوسطة  كبرية  الفقرة

التحدث يف الربامج التلفزيونية املنوعة بالعربية إن 
  لدي معا، يزيد من أمهية املوضوعاإلجنليزيةو

٦  
٦%  

  

٩  
٩% 

  

٨٥  
٨٥%  

  :ال يعكس ثقافة مقدم الربنامج _ ج
  درجة المستوى   

  منخفضة  متوسطة  كبرية  الفقرة
التحدث يف الربامج التلفزيونية املنوعة من قبل إن 

تطور  معا، يؤكد على اإلجنليزيةاملذيع  بالعربية و
 ثقافة املذيع مقدم الربنامج

٥  
٥%  

  

١٤  
١٤% 

  

٨١  
٨١%  

  



١٥١   اتجاهات المواطنين نحو ثنائية اللغة العربية في وسائل اإلعالم التلفزيون نموذجا

  :تشتت االنتباه _ د
  درجة المستوى   

  منخفضة  متوسطة  كبرية  الفقرة
التحدث يف الربامج التلفزيونية املنوعة من قبل إن 

 تشتت  ، يؤدي إىلاإلجنليزيةو بالعربيةاملذيع 
 انتباهي للربنامج

٦٧  
٦٧%  

  

١٥  
١٦% 

  

١٨  
١٨%  

ويالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 ات احلسابية الجتاهات أفراد العينة حنو مستوى درجةبني املتوسط) ٠,٠٥(

 معاً اإلجنليزية التحدث يف الربامج التلفزيونية املنوعة باللغتني العربية وأمهية
  .الستخراج النتائج)T-Test (وقد استخدم اختبار .تعزى ملتغري اجلنس

  ) ٥ (جدول رقم   
  جتاهاتبني املتوسطات احلسابية الالفرق مقارنة 

التلفزيوين املنوع املقدم امج نالربموضوع  درجة أمهية حنو العينة دأفرا
   معاً تعزى ملتغري اجلنساإلجنليزية العربية وباللغتني

املتوسط   العدد  اجلنس
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجات 
  احلرية

قيمة ت 
  احملسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 ٠,٩١ ٢,٤٤  ٥٠  ذكر
 ١,٠٨ ٢,٥٦  ٥٠  أنثى

٠,٨٨١ ٠,٤٠٩  ٩٨  

 بلغ أن مستوى الداللة اإلحصائية ي )٥( رقم  اجلدول تبني نتائج
، لذلك قبلت الفرضية )٠,٠٥(أكرب من مستوى الداللة و وه) ٠,٨٨١(
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، وهذا يعين أن متغري اجلنس ليس فارقا يف اعتبار أن تقدمي الربنامج الصفرية 
  .لى أمهية املوضوع يدل عاإلجنليزيةالتلفزيوين املنوع باللغتني العربية و

  :اهتمام املشاهدين بلغة مقدمي الربامج التلفزيونية 
يبدي املشاهدون للربامج التلفزيونية املنوعة اهتماما بينا مبستوى لغة 

  :ويتمثل ذلك فيما يأيت . املذيع أو مقدم الربنامج
  :االهتمام بالقراءة الصحيحة للنص التلفزيوين _ أ

  درجة المستوى   
  منخفضة  متوسطة  ةكبري  الفقرة

من التلفزيوين أهتم بالقراءة الصحيحة للنص 
 قبل مقدم الربنامج التلفزيوين

٦١  
٦٢%  

  

١٩  
١٩% 

  

٢٠  
٢٠%  

  :االهتمام بالتزام املقدم أو املذيع بقواعد اللغة العربية _ ب
  درجة المستوى   

  منخفضة  متوسطة  كبرية  الفقرة

ين التزام مقدم الربنامج  التلفزيومبدى أهتم 
 بقواعد اللغة العربية

٥٣  
٦٢%  

  

٢٢  
١٩% 

  

٢٥  
٢٥%  

وقد أكد املفحوصون أم يعتربون برامج التلفزيون اليت يتابعوا 

  .مصدرا من مصادر تلقي املعرفة لديهم



١٥٣   اتجاهات المواطنين نحو ثنائية اللغة العربية في وسائل اإلعالم التلفزيون نموذجا

  درجة المستوى   

متوسط  كبرية  الفقرة
  منخفضة  ة

مصدرا اليت أتابعها أعترب الربامج  التلفزيونية 
 من مصادر املعرفة لدي

٤٧  
٤٧%  

  

٣١  
٣١% 

  

٢٢  
٢٢%  

ويف هذا السياق كشف مفحوصون أم يلتقطون بعض املفردات أو 
املصطلحات األجنبية اليت يستعملها مذيعو أو مقدمو الربامج أثناء تقدميهم 

  :لربامج حمددة 
  درجة المستوى   

  منخفضة  متوسطة  كبرية  الفقرة

التقط بعض املفردات األجنبية اليت يتحدث ا 
 )احملدد  ( يع أثناء تقدمي الربنامج التلفزيويناملذ

٢٥  
٢٥%  

  

٣٧  
٣٧% 

  

٣٨  
٣٨%  

  خالصة عامة تركيبية
إن أي لقاء إعالمي تلفزيوين أو إذاعي، له مقاصد حمددة لكل طرف 

فهو بالنسبة للمتلقني مصدر مهم  .من املشاركني يف عملية التواصل
كما أنه بالنسبة  .اهللحصول على املعلومات أو بناء مواقف أو صياغة اجت

وكذا فإنه  .للصحايف مصدر أساسي جلمع املعلومات أو احلصول على رأي
بالنسبة للمتحدث وسيلة أساسية إلعالم اجلمهور مبا يريد ومن مث التأثري 
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وتساعد  .عليهم الستدعاء سلوك معريف فكري أو إجرائي فعلي مرغوب به
نة للتأثري على الكيفية اليت نفكر سلطة معي"" يف ذلك وسائل اإلعالم اليت هلا 

 ، ساندراديفلر، ملفني، وروكيش..."" (و نشعر ا أو نتصرف اا أ
  ).٤٣١ص  .ت.د.

، إال مذيع أو  املعد اإلعالمي ال حيقق أهدافه بالنسبة للربنامج   إن ال
وحصول  .إذا تأثر املتلقون واقتنعوا برسالته مث استجابوا إليها مضمونا وأداء

أثري يف ظل تعدد مصادر املعلومات البشرية والتقنية، عملية شائكة تتوقف الت
  نفسه على عملية ذيع أو املقدمبالدرجة األوىل واحلامسة على مقدرة امل

اإلقناع الالزمة إلحداث التأثري، املنتج للتأثر ومن مث االستجابة بالتثبيت أو 
  .التعديل أو  التغيري

 هي احلصول على استجابة مقبولة لتلفزيوينربنامج ا  إن أهم مقاصد ال
مسبقا، حيث بىن املقدم أو املعد من طرف املتلقني، يكون  قد خطط هلا 

وتتمثل االستجابة يف تبين موقف حمدد أو تبين  . لتحقيق هذه الغايةرسالته 
ويكون عن  .اجتاه معني أو تعديل ما هو مكتسب سابقا أو تغيريه بالكلية

 ومعطيات أو رأي أو فكرة أو قيم حمددة أو حىت  طريق طرح معلومات
هو الذي يستقبل الرسالة ويقوم "" ن املتلقي إإذ  .القيام بسلوك أدائي ما

إمساعيل "" ( بتفكيك رموزها وحيللها ويتفاعل معها ويتأثر مبضموا
  ).١٢٠ص .١٩٩٨.حممود

 تلفزيوينقط على جمرد إجراء لقاء إن عملية  التأثري والتأثر ال  تتوقف ف
ألا تتعلق  جبانبني ؛ إمنا هي عملية منطقية سيكولوجيةو .حول قضية هامة
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فمخاطبة العقل يكون  .أساسيني مها خماطبة عقل املتلقي ووجدانه وانفعاالته
 ، أما اجلانب...)فاهيم، األفكار،املعلومات، احلقائق، امل( يف اجلانب املعريف 

 ه وتطلعاته وحاجاته وميوله ورغباتالوجداين فيتعلق باهتمامات املتلقي
 وحيتاج ذلك إىل عملية تواصل سليمة ال تتحقق إال .ه وأحاسيسهوانشغاالت

باستعمال لغة صحيحة قادرة على إجناز عملية الفهم واإلفهام بني طريف 
  .وهذا ما كشفت عنه نتائج الدراسة). املرسل واملتلقي( عملية التواصل 

شاهدين يولون اهتماما ملحوظا بالربامج تبني نتائج الدراسة أن امل
ومثة برامج حمددة جيب أن . التلفزيونية حبسب اللغة املقدم ا  هذا الربنامج

وخبالف ما هو سائد من اعتقاد خاطئ، فقد . تقدم مبستوى لغة معني
كشفت النتائج أن اهتمام مجهور الربامج التلفزيونية باللغة العربية الفصحى، 

لوية يف حني تراجعت اللهجة العامية أو ثنائية اللغة إىل كان حيظى باألو
وميكن ترتيب اهتمام املشاهدين مبستوى .مراتب متأخرة من عملية االهتمام

   ):٦( اللغة اليت جيب أن تقدم ا الربامج التلفزيونية كما يبينها اجلدول رقم 
   )٦(  اجلدول رقم 

  هتمام اجلمهور املتلقيترتيب لغة تقدمي الربامج التلفزيونية حسب ا
  ترتيب االهتمام مبستوى اللغة  اللغة ومستواها

  األوىل  الفصحى
  الثانية  الوسطى
  الثالثة  احملكية

  الرابعة  )حمكية، فصحى ( الثنائية 
  اخلامسة  )عربية، أجنبية( املزدوجة 
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أما الربامج التلفزيونية اليت يفضل املشاهدون تقدميها باللغة الفصحى  
   ) :٧( كما يبنينها اجلدول رقم فهي 

   )٧( اجلدول رقم 
  يبني الربامج حسب األولوية اليت يفضل املشاهدون تقدميها بالفصحى

  ترتيب الفقرة حسب األمهية  الربنامج
 ١  نشرات األخبار

 ٢  تقارير املراسلني يف نشرات األخبار
 ٣  احلوار يف الربامج السياسية والثقافية

 ٤  الربامج الدينية
 ٥  النشرة اجلوية

أن املشاهدين يفضلون تقدمي  ) ٧( يالحظ من نتائج اجلدول رقم 
نشرات األخبار، الربامج ( برامج حمددة باللغة الفصحى، خاصة تلك الربامج 

اليت تقدم معلومات وحقائق ) السياسية الربامج الثقافية الدينية النشرة اجلوية 
ي حمل اهتمامه تتعلق بنشاطه املعريف ومعطيات ذات صلة بواقع املواطنني، فه

والسلوكي، وعليه فإنه معين بتحقيق فهم كامل من طرفه للرسالة املقدمة 
فنشرات األخبار . إليه، وال يكون ذلك إال من خالل تقدميها باللغة الفصحى

تقدم معلومات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ال ميكن فهمها إال بلغة 
مج السياسية الثقافية تسهم يف التوعية السياسية واضحة، كما أن الربا

والفكرية، ومن ثَم حتتاج إىل وضوح تام دون تشوش يف املعىن، كما أن 
الربامج الدينية وهي من الربامج احلساسة املهمة؛ إذ يسعى املشاهد ملتابعتها 
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 الستجالء أمور فقهية دينية أو معرفية ملتبسة لديه أو لتعزيز ما خربه وتراكم
لديه، وهذا حيتاج إىل أن تصل إليه الرسالة كاملة، وال يتم ذلك إال من 
خالل  وعاء لغوي قادر أن يعرب عن تلك الرسالة مبا حيقق الفهم الكامل غري 

  .املنقوص أو املشوش
نها يأما الربامج اليت يفضل املشاهدون تقدميها باللغة الوسطى فيب

  ).٨( اجلدول رقم 
   )٨( اجلدول رقم 

   الربامج التلفزيونية اليت يفضل املشاهدون تقدميها باللغة الوسطىيبني
  ترتيب الفقرة حسب األمهية  الربنامج

املذيع على املتدخلني ) رد ( إجابة 
 ١  برامج التلفزيون املنوعةاملتصلني مع 

احلوار يف برامج التلفزيون املنوعة 
 ٢  الترفيهية

 ٣  تقدمي الربامج الرياضية
على أمهية ) املشاهدين ( حرص املتلقني  ) ٨( اجلدول رقم تبني نتائج 

كربامج (مستوى اللغة حىت اليت تستعمل يف تقدمي برامج أقرب إىل الترفيه والتسلية 
، مما يؤكد أن املضمون اإلعالمي مهما اختلف وأيا  )التلفزيون املنوعة، أو الرياضية 

ملشاهد، فاملذيع أو مقدم الربنامج كان هدفه جيب أن يقدم بلغة راقية حتترم وعي ا
خياطب مجهورا متنوعا ومتباينا، وعليه، جيب أن ال خيتار لغة لتقدمي مضمون برناجمه 
منحازة لفئة دون أخرى، وإمنا تعني عليه أن يستعمل لغة مشتركة يفهمها مجيع 
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  .املتلقني بصرف النظر عن هلجتهم احمللية اخلاصة م
هي كما اليت يفضل املشاهدون تقدميها باحملكية فأما الربامج التلفزيونية 

  ) ٩( بينها اجلدول رقم ي
   )٩( اجلدول رقم 

  )العامية ( يبني الربامج التلفزيونية اليت يفضل املشاهدون تقدميها باحملكية 
  ترتيب الفقرة حسب األمهية  الربنامج

 يف برامج) املتدخلني ( ملواطنني اتصاالت ا
 املنوعات

١ 

 ٢   الترفيهيةاملسلسالت واألفالمتقدمي   
خبالف الربامج اليت يتابعها املشاهدون املتلقون بقصد املعرفة ومن بني 
ذلك احلصول على املعلومات، فإم يفضلون تقدمي املسلسالت واألفالم 
الترفيهية باللهجية احملكية العامة، رمبا ألن هذه األفالم واملسلسالت تعكس 

اإلنتاج فهي أشبه مبرآة لذلك الواقع ، واملتلقي املشاهد البيئة احمللية ملصدر 
من غري تلك البيئة يفضل التعرف عليها كما هي يف الواقع، وذلك من 
منطلق الفضول، كما أن هذه الربامج ليس مقصدها األول تقدمي معرفة 
حمددة مباشرة وإن كان يتم ذلك بطريقة غري مباشرة، فاملشاهد ال يتابعها 

وذلك . ريف شخصي، وإمنا يتابعها للحصول على الترفيه فقطالهتمام مع
خبالف متابعته للربامج التلفزيونية الوثائقية اليت يفضل تقدميها باللغة 

  .الوسطى؛ ألنه يتابعها بقصد التعرف للحصول على املعرفة
**********************  
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  التوصيات
  :ت اآلتية يف ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث  خيلص إىل التوصيا

ضرورة أن يعيد املشرفون على إعداد وتقدمي الربامج _  )١( 
التلفزيونية يف احملطات التلفزيونية العربية، النظر يف السياسة اللغوية لرباجمهم، 

  .مبا يتفق ورغبات املشاهدين املتلقني وميوهلم
أن يتم االهتمام باللغة العربية الفصحى كلغة أوىل لتقدمي _  )٢( 

مج التلفزيونية ذات املقاصد املعرفية اليت تقدم املعلومات واحلقائق ذات الربا
وكذلك االلتزام ذه اللغة يف تقدمي الربامج احلوارية . الصلة حباجات املتلقني

  .الرصينة، خاصة الثقافية والسياسية
يف تقدمي الربامج املنوعة ) العامية ( االبتعاد عن اللهجة احملكية _  )٣( 
ك الربامج اليت تتابعها فئات خمتلفة من املتلقني وال ختاطب فئة خاصة تل

حمددة بعينها؛ إذ ميكن تقدمي هذه الربامج باللغة الوسطى اليت تشكل أداة 
  .مقبولة للتواصل

أو ) حمكية، فصحى ( االبتعاد كلية عن استعمال ثنائية اللغة _  )٤( 
نوع من الربامج التلفزيونية يف تقدمي أي ) عربية ، أجنبية ( ازدواجية اللغة 

سواء املعرفية أو الترفيهية، ألن ذلك مل يشكل مطلقا حمل اهتمام املتلقني، بل 
  .على العكس متاما كان هناك رفض واضح لذلك
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  املراجع
 :القاهرة.مبادئ علم االتصال ونظريات التأثري.إمساعيل ، حممود حسن_ _

  .١٩٩٨.مكتبة النسر العاملية للنشر والتوزيع
يف قضايا استعمال .اللغة الوطنية والسياسات اللغوية.البوشيخي، عز الدين_

  .٢٠٠٧.مطبوعات أكادميية اململكة املغربية: الرباط .اللغة العربية يف املغرب
فن تدريس مهارات اللغة .الدراويش، حممود أمحد أو كتة_ 

  .١٩٩٧.عمان.العربية
ترمجة .ت وسائل اإلعالمنظريا.روكيش بول، ساندرا. ديفلر، ملفني_ _

  .ت.د.الدار الدولية للنشر والتوزيع: القاهرة .كمال عبد الرؤف

، حبث منشور يف كتاب اللغة العربية يف وسائل اإلعالم.هويدي، فهمي_
                               .الصادر عن املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة.اللغة العربية إىل أين ؟

دار : القاهرة . ٤، ط علم النفس االجتماعي.هران، عبد السالمز_ 
  .١٩٧٧.الكتب

يف اللسان العريب .اللغة واإلعالم حبث يف التبادلية.،رياض زكيقاسم_
  .٢٠٠٧.وإشكالية التلقي

يف اللسان العريب .اللسان العريب احلاضر واألفاق.عبد الواحد، عبد احلميد_ 
  .٢٠٠٧. دراسات الوحدة العربيةمركز : بريوت . وإشكالية التلقي

كلية دار العلوم جامعة  : القاهرة.مدخل إىل اللغة.عبد العزيز،حممد حسن_ 
  .١٩٨٨.القاهرة

يف .فقه اللغة وعنف اللسان واإلعالم يف املنطقة العربية.عزي، عبد الرمحن_ 
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مركز دراسات الوحدة : بريوت .اللسان العريب وإشكالية التلقي
  .٢٠٠٧.العربية

يف قضايا استعمال اللغة العربية يف املناقشات، .غالب، عبد الكرمي_ 
  .٢٠٠٥.مطبوعات أكادميية اململكة املغربية: الرباط .املغرب

دار العلم : بريوت .فقه اللغة العربية وخصائصها.يعقوب، إميل بديع_ 
  .ت.د.للماليني
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  خطة البحث
  شكالية املطروحةاملقدمة واإل

   مفهوم التعليم اإللكتروين، أهدافه، مزاياه، وعالقته باللغة:الفصل األول
   مفهوم التعليم اإللكتروين، نشأته، أهدافه ومزاياه:املبحث األول
   اللغة كداعمة لنشر التعليم اإللكتروين:املبحث الثاين
   اإللكتروين أهلية اللغة العربية يف تبين برامج التعليم:الفصل الثاين 

   مبادئ التعليم اإللكتروين وحظّ اللغة العربية منه:املبحث األول 
 اخلطر احملدق باللغة العربية من املوجة األجنلوساكسونية، عرب :املبحث الثاين

  التعليم اإللكتروين
 احملاوالت اجلديد لرقمنة اللغة العربية يف الوطن العريب، :الفصل الثالث
  لكواحللول املقترحة لذ

  إلكترونياود العربية للرقي باللغة األم  اجله:املبحث األول 
   احللول املقترحة للوصول إىل ذلك:املبحث الثاين 

  اخلامتة
  
  
  
  



١٦٧   اللغة العربية في مواجهة تحديات التعليم األلكتروني

  :املقدمة واإلشكالية املطروحة 
يعد العصر الراهن عصرا إلكترونيا بكل معايريه، وعصرا خمتلفا عما 

جات احلداثة اليت قلبت البشرية سبقه من العصور السالفة مبا يتميز به من مو
وحضارا رأسا على عقب، وخرج من رمحه قواعد حضارية جديدة، 

  .عصفت بكل ما هو تقليدي، ما مل يتطور وفق ما تقتضيه التقنيات احلديثة
ويعترب التعليم أحد القواعد املعرفية الذي واجه موجة احلداثة، فوجد 

فظهر التوجه .  ثوب الرقمنةنفسه جمربا على التحلي بشروطها، وارتداء
اجلديد للتعليم، أو ما أصبح يطلق عليه التعليم اإللكتروين، أو التعلم عن 

وهو تقنية جديدة غزت العامل بأسره، وأزالت من أمامها جلّ التقنيات . بعد
التقليدية اخلاصة بالتعليم، ملا تتمتع به من خصائص نالت إعجاب املطّلعني 

الزمنية واجلغرافية لتسمح بولوج عامل جديد من عليها، وأزالت احلدود 
املعرفة والتعليم، تعترب فيه املعلومة اليت تسبح بتدفّق وحرية عرب العامل، 

  .الركيزة األساسية لعملية التلقني
و قد سعت العديد من دول العامل، وعلى رأسها أوروبا وأمريكا 

ما يقتضيه الوضع إلعادة هيكلة دعائم هذا النوع اجلديد من التعلم وفق 
اجلديد، خاصة اللغة باعتبارها قاعدة رئيسية، ودعامة أساسية لعملية التلقني، 

وسعت يف هذا اإلطار لتحديث منظومتها اللغوية، ومواكبة . واالتصال
ويف . املستجدات اجلديدة املرتبطة أساسا بتقنيات حديثة مل تكن موجودة

نوات جديدة من خالل هذه التقنية املقابل مل تدخر هذه الدول جهدا خللق ق
تسمح هلا بترويج لغتها، وعوملتها، معتمدة يف ذلك على ضعف اللغات 
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األخرى والصعوبات اليت تواجها يف مواكبة التقنيات احلديثة، خاصة التعليم 
فبدأ اخلطر يلوح . اإللكتروين، الذي يعترب سفري التقنيات احلديثة عرب العامل

وليست . ديات حتوم حول الدول املستهدفة بذلكيف األفق، وبدأت التح
 مليون نسمة من سكاا ٤٠٠األمة العربية مبنء عن ذلك، فحوايل 

واملتكلمني بلغة القران، دون احتساب غري العرب املتكلمني ا، أصبحوا 
هدفا أساسيا حلمالت ـ التهجني اللغوي ـ معتمدين يف ذلك على 

ربية عن مسايرة تقنيات العصر احلديثة، وفق الصعوبات اليت تواجهها اللغة الع
  . ما تقرره هذه األخرية

من خالل هذا العرض املقتضب، ميكن طرح اإلشكالية والتساؤالت 
  :التالية

ما موقع اللغة العربية من التعليم اإللكتروين، وهل ميثل هذا األخري 
  إثراءا هلا أم خطرا عليها ؟ 

  ضرورية ملواكبة موجة احلداثة ؟هل متلك اللغة العربية املؤهالت ال
هل تعترب اللغة العربية دعامة ميكن االعتماد عليها يف نشر التعليم 

  اإللكتروين ؟
  ما هي احللول املقترحة للرقي باللغة العربية إىل مرتبة اللغة اإللكترونية؟

  
  
  



١٦٩   اللغة العربية في مواجهة تحديات التعليم األلكتروني

  مزاياه، مفهوم التعليم اإللكرتوني، أهدافه:الفصل األول  
  وعالقته باللغة

   مفهوم التعليم اإللكتروني ونشأته:مبحث األول ال
اختلف الباحثون واملختصون يف إعطاء تعريف مشترك للتعليم 

. اإللكتروين، لكنهم اتفقوا على اخلصائص الكربى اليت تتميز ا هذه التقنية
فقد عرفه الدكتور صاحل حممد التركي بأنه جمموعة العمليات املرتبطة بنقل 

نواع املعرفة والعلوم إىل الدارسني يف خمتلف أحناء العامل وتوصيل خمتلف أ
  . )١(باستخدام تقنية املعلومات، وهو تطبيق فعلي للتعليم عن بعد

اخلربات  لتقدمي طريقةمن جهته يعرفه الدكتور سعيد معيوف أنه 
تماد على باالع تعلُمية تفاعلية متعددة املصادر/التعليمية يف بيئة تعليمية 

عملية  نترنت ؛ مما يؤدي إىل جتاوز مفهوميل وشبكات اإلاحلاسب اآل
املتعلم يف أي وقت سواء بشكل ومساعدة  ويتيح للمعلم دعم ،يمالتعل

  .)٢(متزامن أو غري متزامن
نالحظ اتفاق التعريفني املذكورين على أن التعليم اإللكتروين هو 

ميز بكوا طريقة حديثة لنقل وتوصيل املعلومات بواسطة وسائل حديثة تت
  .أكثر سرعة، ودقة ومشوال

                                 
 .٣صاحل حممد التركي، التعليم اإللكتروين، جامعة امللك فيصل، ص. د) ١(
سعيد معيوف، التعليم اإللكتروين يف اجلزائر والوطن العريب، جملة الوطن، .  د)٢(

 .٣٥، ص ٢٠٠٨، اجلزائر، ٤٣الطبعة 
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طريقة للتعليم باستخدام  و ميكن تعريف التعليم اإللكتروين على أنه 
املتعددة و بوابات الوسائط  آليات االتصال احلديثة كاحلاسب و الشبكات و

بأسرع وقت و أقل   من أجل إيصال املعلومات للمتعلمنيشبكة العنكبوتية،ال
قياس و تقييم   إدارة العملية التعليمية و ضبطها وتكلفة و بصورة متكن من

 واملعاهد، كاملدارس، العايلويف مؤسسات التعليم العام و. أداء املتعلمني
للمقرر على  واجلامعات تشتمل خطوات التحول حنو التعليم االلكتروين

جمموعات  خطوات إعداد احملتوى التعليمي و حتديد خطة احملاضرات و حتديد
  .اإلحصائيات وإعداد التقارير وهم وتقوميتلقنيالطالب امل

  : أمههاأهداف وللتعليم اإللكتروين عدة
 تقنية املعلومات كوسيلة لتعزيز مقدرة الطالب على التعلم دخالإ ـ 
  .حدود طاقاته، وبذلك جيتاز التعليم والتعلم الطريقة التقليدية إىل أقصى
الب من املعلومات تستطيع املدرسة اإللكترونية أن تقدم للط ـ 

وهو ما يسمح هلم تستطيع املدرسة التقليدية تقدميه،  واملعارف ماال
ما جيعل التركيز . بالتخصص أكثر يف املعارف، و االغتراف من مناهجها

بغرض على التحكم يف التقنية يطغى على املستخدمني للتقنيات احلديثة 
  .تدريسيةالارات هامل وتنعكس على، هذه األخريةاالستفادة القصوى من 

وله تنمية ميذكاء الفرد، أو ما أصبح يعرف بالذكاء املبكر، و تطويرـ 
  .هاراتهومواهبه، واالرتقاء مب

وإعداد هيئة تعليمية مؤهلة يف استخدام توفري بيئة تعليمية مرنة،  ـ 
  .أساليب تدريسية حديثة
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   : نشأة وتطور التعليم اإللكتروني *
م أن يدما سريعا وأصبح البد على التعلالثورة احلاسوبية تق حققت

التقنية احلديثة اليت دخلت كل جماالت احلياة اليومية وفعال  يستفيد من هذه
اكرب ااالت استفادة من هذه الثورة احلاسوبية ففي مطلع  من  أصبح التعليم

ستخدامات التقنية يف اال ظهر مصطلح التعلم االلكتروين كأحد ، التسعينات
  .ميالتعل

م أن يالثورة احلاسوبية تقدما سريعا وأصبح البد على التعل حققت
التقنية احلديثة اليت دخلت كل جماالت احلياة اليومية وفعال  يستفيد من هذه

اكرب ااالت استفادة من هذه الثورة احلاسوبية ففي مطلع  من  أصبح التعليم
ت التقنية يف م االلكتروين كأحد استخداماي ظهر مصطلح التعل التسعينات

 و ، مع بداية انتشار االنترنت بني الناس يف التسعيناتحيث انتعش. يمالتعل
االنترنت  أصبح وسيله من وسائل تبادل املعلومات و االتصال فكانت

  م االلكتروينيالشرارة األوىل للتعل

  :مزايا التعليم اإللكتروني *
 تعليم اإللكتروين مع أساليب ال التقليدية للتعليمساليباألعند مقارنة 

  :ذا األخريبني لنا املزايا التالية هلتت
  .جتاوز قيود املكان و الزمان يف العملية التعليمية   •

بينهم وبني   فيما بينهم من جهة وتقنيا،لمتعلمني للتفاعل الفوري  الفرصة لتاحةإ •  
رف غالنقاش و جمالس خالل وسائل الربيد اإللكتروين واملعلم من جهة أخرى من

   .احلوار و حنوها
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م و التدرب الذاتيني يف اتمع و اليت متكن من ينشر ثقافة التعل •  
  .تنمية قدرات املتعلمني و املتدربني بأقل تكلفة و بأدىن جمهود حتسني و

رفع شعور و إحساس الطالب باملساواة يف توزيع الفرص يف  • 
 و متكني الدارسني من وكسر حاجز اخلوف و القلق لديهم العملية التعليمية

قائق و املعلومات بوسائل أكثر البحث عن احل التعبري عن أفكارهم و
  .الدرس التقليدية أجدى مما هو متبع يف قاعاتو

ختفيض األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية من خالل استغالل  • 
األدوات االلكترونية يف إيصال املعلومات و الواجبات و الفروض  الوسائل و

  .تقييم أدائهم للمتعلمني و
استخدام أساليب متنوعة و خمتلفة أكثر دقة و عدالة يف تقييم أداء  • 
  .املتعلمني

متكني الطالب من تلقي املادة العلمية باألسلوب الذي يتناسب مع  • 
  .قدراته من خالل الطريقة املرئية أو املسموعة أو املقروءة و حنوها
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   كداعمة لنشر التعليم اإللكرتوني اللغة:املبحث الثاني 
للتعليم اإللكتروين عالقة مباشرة باللغة، فهذه األخرية هي الدعامة األساسية 

ورغم الربوز الكبري للرموز، واأليقونات يف العملية االتصالية . للتعليم االلكتروين
لعكس بل على ا. عرب التقنيات احلديثة، إال أن ذلك مل يلغ على  اإلطالق دور اللغة

فاللغة . من ذلك طور هذه األخرية، ودفعها لتجاوز اجلمود احلاصل يف مصطلحاا
 مل تشهد تطورا لغويا مثلما شهدته يف مرحلة الثورة التكنولوجية، اإلجنليزية

  . )١( ألف مصطلح جديد٥٠واكتسبت خالل عشر سنوات فقط ما يزيد عن 
 مراحل تطور جذرية ومل يتمكن التعليم اإللكتروين رغم ما عرفه من

وسريعة من جتاوز دعامة اللغة، بل بقي مرتبطا ا ارتباطا شديدا، لدرجة 
. فشل جلّ حماوالت حتويل املصطلحات، والكلمات إىل رموز وإشارات

لكن سرعان ما أعيد النظر يف مسعى تقليل دور اللغة يف التعليم الرقمي، 
ة، وأرائها بشكل جيعلها واستبدل مبشروع آخر يتمثل يف تطوير هذه األخري

  .مدعمة للتواصل الرقمي، بدل أن تكون عقبة يف وجه ذلك
 من مستوى التعامل قنيات احلديثةت العالقة بني اللغة والتتطوروقد 

ما هو أعمق إىل ، لطباعةل التطور التقينالكتابة يف ظل  السطحي مع حروف
  .لب املنظومة اللغوية نفذت إىل قواليت، يةاملعلومات التقنياتبكثري بظهور 

 :من أمهها، عن عوامل عدة قين احلديث وينشأ الدافع الت
) الكمبيوتر (ةوذلك من أجل إكساب اآلل،  املعلوماتقنياتكون اللغة ركيزة ت

                                 
  الكتاب، اجلزائر،حسن ساوري، الثروة اللغوية املوروثة من التكنولوجيا، دار)١(

  ٧٦، ص٢٠٠٩
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وكالمها يعتمد ، ذاتيا والقدرة على التعلّم،  خاصية الذكاء االصطناعيجل اآليلوالر
شبكة وتتوجه ال، اللغات اإلنسانية ة يف استخدامعلى احملاكاة اآللية للقدرات البشري

ويقصد به النفاذ إىل مضمون الوثائق  )الويب الداليل(  حاليا حنو ما يعرف ـبالعاملية
يف التعامل معها على مستوى ظاهر األلفاظ  خالفًا ملا جيري حاليا، اإللكترونية
يل مضمون الوثائق تطبيقات لغوية ذكية لتحل "الويب الداليل"ويتطلب ، والنصوص

   .تبطنه سطورها من معان ومفاهيم وفهم النصوص آليا واستنباط ما
 وكالمها كثيف اللغة، األمهية املتزايدة للربجميات التعليمية والثقافية

 .املعلوماتية تقنياتلوقت الراهن أهم فروع ومها ميثالن يف ا، بدرجة عالية
حيث تتوجه ، لساحقا لة التطبيقويعترب البعض هذه الربجميات التعليمية مبرت

، املرتل  صوب- شبكة العنكبوتية بفضل ال- املعلومات قنياتمعظم ت
للهواتف   والتلفزيون واجليل الثالثشبكةلد االندماج املرتقب بني الوسيو

ا،  ومبتكرا غزير يكون،النقالة طلبا جديدا ومتزايدا إلنتاج حمتوى عريب
  كم- حتما - املثري الذي سيتولد عنه قين حاجة هذا االندماج التيسدو

   .هائل من الربجميات ذات الطابع اللغوي غري املسبوقة
هذه األمهية اليت تتمتع ا اللغة يف إيصال ونشر التعليم اإللكتروين، 
جعل منها ميدانا خصبا للبحوث التطويرية، فظهر ما يسمى باملصطلحات 

، ومل تكسب اللغات اإلجنليزية اللغة العلمية، اليت تنضوي معظمها حتت لواء
جرد اللغة األم من واألخرى حظا منها سوى ما مت ترمجته، حرفيا 

  .خصائصها اللغوية، وجعلها بشكل أو بآخر لغة مستنسخة
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 أهلية اللغة العربية يف تبني برامج التعليم :الفصل الثاني 
  اإللكرتوني

  وحظّ اللغة العربية منه مبادئ التعليم اإللكتروني :المبحث األول 
ال خيتلف اثنان يف أمهية اللغة العربية، ومتيزها عن اللغات األخرى، 
وهي أمهية ال يرقى إليها الشك، تستند إىل أسس موضوعية، جعلت منها لغة 

  .املعجزات، اليت غالبتها مصائب الدهر فلم تغلبها
 و على أقدم اللغات احلية على وجه األرض،تعترب  العربية فاللغة

اختالف بني الباحثني حول عمر هذه اللغة؛ ال جند شكاً يف أن العربية اليت 
 -نستخدمها اليوم أمضت ما يزيد على ألف وستمائة سنة، وقد تكفّل اهللا 

قال ف حبفظ هذه اللغة حىت يرث اهللا األرض ومن عليها، -سبحانه و تعاىل
ـ اآلية رقم )  له حلافظونإنا حنن نزلنا الذكر و إنا( ل حتكيمه يف مرتتعاىل

ذ عصور اإلسالم األوىل انتشرت العربية يف ن و م من سورة احلجر ـ٩
معظم أرجاء املعمورة وبلغت ما بلغه اإلسالم وارتبطت حبياة املسلمني 
فأصبحت لغة العلم و األدب والسياسة و احلضارة فضالً عن كوا لغة 

  أن تستوعب احلضارات املختلفةةلقد استطاعت اللغة العربي. الدين والعبادة
اليونانية، واهلندية، املعاصرة هلا يف ذلك الوقت، و أن  العربية، الفارسية، :

، إنسانية الرؤية، وذلك ألول مرة يف  منها حضارة واحدة، عامليةجتعل
بية لغة عاملية، واللغة األم التاريخ، ففي ظل القرآن الكرمي أصبحت اللغة العر

ارتباطها : إن أمهية اللغة العربية تنبع من نواٍح عدة؛ أمهها.  كثريةاندلبل
 هذه اللغة  تعاىلالوثيق بالدين اإلسالمي و القرآن الكرمي، فقد اصطفى اهللا
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ا قرآن(من بني لغات العامل لتكون لغة كتابه العظيم و لترتل ا الرسالة اخلامتة 
 و ورة الزمر ـ من س٢٨ـ اآلية رقم ) عربيا غري ذي عوج لعلهم يتقون

 كما تتجلى أمهية .من هذا املنطلق ندرك عميق الصلة بني العربية و اإلسالم
ها اإلطالع ي، ذلك أا تتيح ملتعلم إىل الثقافة اإلسالميةالعربية يف أا املفتاح

 على كم حضاري و فكري ألمة تربعت على عرش الدنيا عدة قرون،
تجلى أيضا وت.  الفنون و شىت العلومتلفوخلّفت إرثاً حضارياً ضخما يف خم

أمهية العربية يف أا من أقوى الروابط و الصالت بني املسلمني، ذلك أن 
وقد دأبت األمة منذ القدم . اللغة من أهم مقومات الوحدة بني اتمعات

على احلرص على تعليم لغتها و نشرها للراغبني فيها على اختالف أجناسهم 
لعربية مل تعد لغة خاصة بالعرب وحدهم، بل فا و ألوام وما زالت،

أضحت لغة عاملية يطلبها ماليني املسلمني يف العامل اليوم الرتباطها بدينهم و 
ثقافتهم اإلسالمية، كما أننا نشهد رغبة يف تعلم اللغة من غري املسلمني 
للتواصل مع أهل اللغة من جانب و للتواصل مع التراث العريب و اإلسالمي 

  .هة أخرىمن ج
 لكثرة الطلب ، إن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا يعد جماالً خصباً

على اللغة من جانب، ولقلّة اجلهود املبذولة يف هذا امليدان من جانب آخر، 
 إىل تقدمي شيء لتعليميةو قد سعت العديد من املؤسسات الرمسية و اهليئات ا

غة العربية ال ميكن مقارنته باجلهود يف هذا امليدان إال أن الطلب على الل
املبذولة، فمهما قدمت اجلامعات يف الدول العربية و املنظمات الرمسية من 

  .جهد يظل حباجة إىل املزيد و املزيد
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إن السؤال املطروح بإحلاح، هو مدى أهلية اللغة العربية يف تبين 
ين، الذي التقنيات احلديثة، وباخلصوص يف خوض غمار التعليم اإللكترو

وهل متلك نفس القوة . حيفظ هلا قنوات النشر والتعليم يف ظلّ التنافس العاملي
اليت متيزت ا طيلة قرون، يف مواجهة هذه املوجة اجلديدة من احلداثة، واليت 

  حضارات غربية، ولغات أجنبية ؟ ولدت من رحم
 إىل يف احلقيقة ال يشوب اللغة العربية أي نقص أو عجز لترقى بنفسها

مصاف احلداثة التقنية، وال متلك يف بذرا أي مانع ديين من تطوير إرثها 
بل على العكس، تتمتع اللغة العربية مبرونة كبرية . اللغوي واالصطالحي

علها صاحلة لكل مكان وزمان، وهو موروثها من الدين الذي نزل ا، جت
 تكاد ترتقي بنفسها عكس الكثري من اللغات األجنبية اليت تعاين اجلمود، وال

نالحظ بداية أن اللغة العربية . إال بدفع من لغة أخرى استنسخت أصال منها
مؤهلة أصال لتواكب كل حضارة جديدة، مهما كانت معقّدة ومستجدة، 

وهذا ما نالحظه من . باعتبار أا لغة متجددة، ومتفتحة على ما تثرييه العلوم
عربية البحتة اليت جاد ا علماء الطب خالل الكم الكبري من املصطلحات ال

والفيزياء والفلك العرب على مر قرون مضت، ويف الوقت الذي كان من 
الصعب تبين مصطلحات، حتظى بقبول مجاهريي، يعطيها شرعية اكتساب 

العامل فيه قرية صغرية، حتركه الذي صار صفة اللغة، عكس زمننا هذا، 
  . املصطلحات اجلديدةالعوملة اليت تسهل استقبال وتبين

وما يؤكد عاملية اللغة العربية هو مكانتها يف املؤسسات، واهليئات 
، اختذت من ١٩٤٥ األمم املتحدة لدى تأسيسها سنة فمنظمة. الدولية
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 أضيفت إليهما ١٩٤٨ والفرنسية لغيت عمل، ويف سنة اإلجنليزية اللغتني
لغتني كة والصينية  رشحت اللغتان الروسي١٩٤٩مارس  ويف. االسبانية

 أضيفت اللغة العربية إىل لغاا ١٩٧٣أواخر سنة  ويف. رمسيتني إضافيتني
 .العربية سادس لغة رمسية ملنظمة األمم املتحدة الرمسية، فتكون بذلك اللغة

 خارج ذه اللغات تكلمنياملومن املفيد هنا أن نعطي بعض األرقام املتعلقة ب
  :أبناء اللغة األصليني

  . حوايل املليار نسمةاإلجنليزيةكلم اللغة  يت-أ
  يتكلم اللغة الصينية تقريبا نفس العدد من البشر  -ب
  . مليون نسمة٢٢٠يتكلم اللغة الروسية أكثر من   -ج
  . مليون نسمة٢٠٠يتكلم اللغة االسبانية أكثر من   -د

 من غري  مليون نسمة١٦٠ يتكلم اللغة العربية أكثر من  -هـ
  . مليون مسلم٦٠٠لها أكثر من ب ويتقالعرب،
  .)١( مليون نسمة١٥٠يتكلم اللغة الفرنسية حوايل   - و

 بعض احلقائق العلمية اليت متيز اللغةلذه األرقام، البد من اإلشارة ه بعد
أا لغة اشتقاقية،  هي خصائص متعددة، أمهها و.اللغاتن باقي  عالعربية

املزية وغريها  هذه. ألخرى تعتمد باخلصوص على النحتبينما اللغات ا
ا هو ملحديثة، باإلضافة   وكلمات للغة العربية إلجياد ألفاظتفتح آفاقاً كبرية

  .احلية موجود يف التراث اللغوي القدمي هلذه اللغة
                                 

 محزة كتاين، قدرة اللغة العربية على مسايرة اإلبداعات والتجديدات يف جمال.  د)١(
 ٢٠٠٨، الرباط، ٤٣ عدد –جملة اللسان العريب العلوم الطبية والطبيعية، 
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 .إن اللغة العربية كما هو متداول، تتألف من مثانني ألف مادة
   .)١(فن املستعمل منها فقط، حوايل عشرة آالإ  :يقولون واملختصون

 رصيداً ضخماً للغة، فإن لغتنا تشتمل هذه الثروة اللفظية اهلائلة اليت تعترب فضال عن و
واإلبدال،  فهناك القياس، والقلب. يف طبيعة تكوينها على عناصر منوها وحيويتها

  .باإلضافة إىل ميزة االشتقاق والنحت، والتعريب،
غوية كأساس مطلق ويرتكز التعليم اإللكتروين إضافة على الدعامة الل

له، على مبادئ متيزه عن التعليم الكالسيكي، وميكن حصر هذه املبادئ يف 
  :النقاط التالية

 :التمركز حول المتعلم 

يظل املتعلم هو املستفيد الوحيد من التنوع يف استخدام أدوات التعليم 
االلكتروين فقد سامهت أدوات التعليم االلكتروين يف التعمق يف دراسة 

وهذا مما جيعل الشبكة تتفوق على نظم ، اجات املتعلمني وأمناط تعلمهماحتي
  .التعليم التقليدية

  ):الدمج (التكامل 

 الرقمية أصبحت األدوات اليت اعتاد عليها قنياتيف ظل عصر الت
 إىل عامل "واملايكر" إىل عامل "املاكر"األساتذة خمتلفة متاما وحتولت من عامل 

امل واندمج معظمها مما أدى إىل تضاؤل املسافات  وتك."ومايكر الناتو"
  .الزمنية واملكانية 

                                 
  منشورات جممع، العربية والتعريب يف العصر احلديثةعبد الكرمي خليفة، اللغ. د) ١(

 . األردن-عمان-١٩٨٧الطبعة األوىل-األردين  ة العربيةاللغ
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 :دعم وتعزيز دوافع التعليم المستمر

ن أعديد من ااالت يف أي وقت إىل فاملتعلم ميكنه الرجوع إىل ال 
يكتسب املهارات واملعارف اليت حيتاج إليها من خالل استخدام الربامج 

من وصول التعليم لكل متعلم حسب سرعته التعليمية الرقمية وبالتايل نض
  .وقدرته يف التعلم

 : المرونة والمساواة 

 يتعلم يف الوقت أنفالتعليم االلكتروين تعليم مرن فهو يتيح الفرصة للمتعلم 
 . وسرعته يف التعلم ةه الذاتياتاملناسب له واملكان الذي يفضله وحسب خطو

  :الموثوقية 

صة للمتعلم يف التخاطب أو التفاعل مع  الفرشبكة العنكبوتيةتعطي ال
وكذلك الوصول إىل . االستعانة باخلرباء املتخصصني يف حقل تعليمي ما 

قواعد بيانات حقيقية واملشاركة يف تطبيقات مباشرة كل هذه العوامل جتعل 
 .عملية التعلم أكثر مصداقية وموثوقية للمتعلم 

 : التعلم الجماعي 

 استراتيجيات تدريسية تساعد على حتقق ن املتعلم من عدةفهو ميكّ
 ..مبدأ التعلم اجلماعي مثل العصف الذهين وحل املشكالت االفتراضية 

 : الحداثة واإلجرائية 

يعد التغيري املستمر مسة جوهرية من مسات العصر الرقمي ولذا سيكون 
مبقدور كل متعلم احلصول على احدث املعلومات وأكثرها ارتباطا 
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 يدرسه أو يتعلمه فاحلصول على احدث املعلومات سوف باملوضوع الذي
 .يزيد من مصداقية التعليم االلكتروين وجيعله أكثر إجرائية 
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 من طرف املوجة اخلطر احملدق باللغة العربية :املبحث الثاني 
   عرب التعليم اإللكرتوني"األجنلوساكسونية"

وملة، والتقنيات انتبهت الواليات املتحدة األمريكية، األب الشرعي للع
. اإلجنليزيةاحلديثة أن تقنية التعليم اإللكتروين مبثابة خط سريع لنشر اللغة 

فسعت إىل هيكلة الربجميات الرئيسية واحملتويات األساسية هلذه التقنية وفق 
لغتها األم، وسوقت هذه التقنية بربجمياا على هذا األساس، فكانت الدول 

ا فيها التعليم اإللكتروين أسواقا خصبة لترويج لغة املستخدمة هلذه األخرية مب
وحىت الدول األوروبية مل . اإلجنليزيةالدولة املصدرة، واملتمثلة أساسا يف اللغة 

تسلم من هذه احلملة، وعرفت جليا اخلطر احملدق بثقافتها، ولغتها 
  .، القادم عرب األقمار الصناعية"ةالفرانكفوني"

 لغة قائمة اليوم، ستختفي خالل ٤٠٠٠إىل  ٣٠٠٠يرى باحثون أن و
، يف ١٢٣ لغة من أصل ٧٣اجلاري، ويعتقدون مثال، أن ما جمموعه  القرن
 إىل االختفاء، وذلك رغم ا، يف طريقه%٥٩,٣٥األوروبية، بنسبة  القارة

اختذا اموعة األوروبية حلماية لغاا باعتبارها جزءا من  اإلجراءات اليت
  . جتب محايتهاإلنساين التراث

على إعدادها منذ  ويف دراسة عن لغات العامل تشرف اليونسكو
 و. ، ستختفي خالل قرن٦٧٠٣ لغة من أصل ٥٥٠٠ كدت أن أسنوات،
 م، هي ٢٢٠٠يف حدود  رباء أن هناك ثالث لغات ستقتسم العاملاخليرجح 

 قالع اليت يدفعها تساقط  والعربية والصينية، وأن احلركية اللغويةاإلجنليزية
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واملعلوماتية، جتعلنا نعيش  احلدود اللغوية اليوم أمام مد الثورة اإلعالمية
    .»جمزرة لغوية«

إن الواليات املتحدة األمريكية تسعى جاهدة إىل حصر أكثر اللغات 
وتضع نصب عينيها اللغة . اإلجنليزيةانتشارا عرب العامل، واليت تنافس اللغة 

غات املعنية حبملتها، حيث وجدت من خالل العربية كواحدة من أوائل الل
التطور التقين، واإلقبال الكبري عليه من طرف سكان املعمورة وسيلة فعالة يف 

فرغم . فرض لغتها عليهم، وهو ما حيصل بالفعل مع تقنية التعليم اإللكتروين
كل اجلهود من أجل ترمجة املصطلحات، والربجميات املتعلقة ذه التقنية، مل 

الدول العربية يف إجياد منظومة لغوية حتاكي هذا التطور بشكل شامل تنجح 
ومتكامل، وكل ما حصل بالفعل هو تقليد حريف واستنساخ لفظي ال حيظى 
بتعميم عريب، وال أسس حمكمة، ما جعل باملقابل معظم العرب املتعلقني 

اكاة بالتقنيات احلديثة عامة والتعليم اإللكتروين خاصة يتخلون عن تلك احمل
  .اهلشة، ويقبلون على املصطلحات األصلية هلذه املوجة التقنية

هذا األمر وضع اللغة العربية يف حرج كبري وخطر أكرب، بعدما أصبح 
       .  إحدى ضروريات التحكم يف التقنيات احلديثةاإلجنليزيةإتقان اللغة 

ب و شهدت هذه اللغة هجرة عظيمة حنوها، فزاد طلب تعلمها من العر
 مليون نسمة ١٥٠ودون العرب، مبا فيهم الناطقون بالفرنسية الذين ميثلون 

  .منتشرين عرب العامل
 وبدأ العزوف عن اإلملام باللغة العربية وآداا نتيجة نظرة القصور من 
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طرف العديد من أبناء هذه اللغة، و بالتحديد يف قدرة هذه األخرية على 
 باملوسوعة التكنولوجية احلديثةتقدمي اكتفاء لغوي واصطالحي يلم.  

وساد االعتقاد بأن اللغة العربية أصبحت عاجزة عن مواكبة عصر 
احلضارة و الرقمنة، وأكثر من ذلك يعتقد الكثريون أن جمرد االعتماد على 

وارتبطت . اللغة العربية يف املعامالت املختلفة، دليل ختلف فكري وحضاري
، كلغة معتقد، بعدما فلتت أيضا من اللغة العربية فقط باجلانب الديين

فزاد التعلق باللغة املسيطرة على التقنيات احلديثة، . املعامالت اإلدارية تدرجييا
  .فكانت لغة عصر و لباقة
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 يف الوطن ة لرقمنة اللغة احملاوالت اجلديد:الفصل الثالث
  العربي، واحللول املقرتحة لذلك

  إلكترونياباللغة األم ود العربية للرقي  الجه:المبحث األول 
بات ضروريا اليوم التفكري جيدا يف سبل وآليات النهوض باللغة 
العربية يف مواجهة التقنيات احلديثة والتعليم اإللكتروين، وتسعى العديد من 
الدول العربية يف هذا اال، مبا تعتقد أنه خيدم مصلحة اللغة األم وترقيتها مبا 

  .ور التقين لشعوامساعي التطا بتلبية يسمح هل
جهودها الستيعاب  ومن الواضح أن الدول العربية قد كثّفت من

 اليت تعترض سبيل التجديدات املالئمة، وتسخريها حلل املشكالت التنموية
املكانة اليت أصبحت عليها التقنيات احلديثة، ب، بعدما أيقنت تقدمها وتطورها

 حديث ومستحدث من وإصرار أبناء العروبة على التمسك بكل ما هو
فبدأت يف هذا اإلطار تفتح الباب واسعا على تقنية التعليم . العوملة احلديثة

الرقمي أو ما يعرف بالتعليم عن بعد، لتقع يف فخ التملّك، وهو االعتقاد أن 
فسمحت عن . اكتساب وسائل احلضارة يكسب بالضرورة احلضارة نفسها

 يف ظلّ افتقارها اإلجنليزيةغة غري وعي بإنعاش ومضاعفة قنوات نشر الل
ملنظومة لغوية قادرة على استيعاب برامج التعليم اإللكتروين، واملفاتيح التقنية 

وبدال من حماوالت النهوض باللغة جلعلها قادرة على مواكبة العصرنة . لنشره
الرقمية، اجتهت معظم الدول العربية إىل التركيز على التقنية فقط، فقامت 

جهزة احلديثة املستعملة يف التقنيات احلديثة، وحجزت لنفسها بتوفري األ
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خطوطا سريعة على مستوى الشبكة العنكبوتية، اليت تضخ قنوات التعليم 
اإللكتروين، دون حماولة البحث عن سبل خلق مضمون عريب حملي، ميكنه أن 

  .يعوض الربامج الغربية املشبعة بأصول بيئتها من لغة وثقافة
اجلهود احلثيثة لتطوير اللغة العربية تذكر بفعل انشغال معظم وال تكاد 

الدول املعنية مبشاكل سياسية واقتصادية، وبقيت هذه اجلهود منصبة فقط 
على بعض اجلامعات املتخصصة، واملنظمات احلكومية املدافعة عن اللغة األم، 

ا بقيت غري رغم ترسييم جلّ الدول العربية للغة اإلسالم كلغة رمسية، إال أ
فنجد املشرق العريب قد انساق وراء اللغة . حمصنة من الضربات الغربية

 بشكل جعلها أكثر رمسية على امليدان، ويف املغرب العريب بقيت اإلجنليزية
اللغة الفرنسية اخلليفة الشرعية للمستعمر، حيث عادت لتغزو العقول 

ا تعتمد على التقنيات واأللسنة عرب قناة جديدة ال تعتمد على احلدود إمن
  .احلديثة اليت تسيل لعاب مستخدميها

وقد وجه الكثري من النقاد، و محاة اللغة العربية انتقادات الذعة 
للمؤسسات العمومية، وكذا اخلاصة املهتمة بنشر التعليم اإللكتروين يف 
منهجيتها املعتمدة يف ذلك، واليت ال تراعي على اإلطالق جانب تطوير اللغة 

ومن مجلة ذلك االعتماد املفرط على اللغة األجنبية يف استخدام . العربية
الربامج التعليمية، وكذا االرتباط الوثيق باملضامني التعليمية الغربية، وهو ما 

  .اإلجنليزيةأجج حسبهم اهلجرة اجلماعية حنو اللغات األخرى وعلى رأسها 
سؤولية الفعلية لنصرة كما أن الدول العربية، مل تأخذ على عاتقها امل
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اللغة العربية، سواء من اجلانب القانوين، أو التقين، فعجزت حىت عن خلق 
جممع لغوي موحد يكون مؤهال لتطوير و ترسييم املصطلحات اللغوية 

  .اجلديدة يف ظلّ التقنيات احلديثة
لكن ورغم تأخر الدول العربية يف تبين الربامج التعليمية اإللكترونية، 

ن العديد منها سارعت إىل استدراك هذا التأخر، والعمل على تطوير إال أ
كما أحدث هذا االنفتاح على . مناهجها التعليمية بأحدث الوسائل املتطورة

العامل الرقمي فرصا جديدة إلعادة االعتبار للغة األم، يف حال عدم طغيان 
ريب الشبكة ففي دراسة حديثة عن أثر تع.  التقنية على أصول اللغة العربية

أثبت أن استخدام احلروف العربية على الشبكة العاملية، من .  )١(العنكبوتية
. شأنه توحيد العرب داخل إطار عمل مشترك من األفكار واالهتمامات

 على الشبكة العنكبوتية، إال أن الوضع حسب اإلجنليزيةورغم طغيان اللغة 
ربية إىل حتسني وتطوير نفس الدراسة ال يعين دوامه، إذا سعت الدول الع
  .لغتها مبا يتماشى وتطلعات شعوا يف العامل الرقمي

كما أكدت دراسة أخرى عن أثر الشبكة العنكبوتية يف التعليم 
  أن جماالت جديدة للتعليم ستفتح بفضل الشبكة االلكترونية، واليت)٢(العريب

                                 
دراسة ملرمي جنيب، بعنوان تعريب األنترنيت، أثار وتقييم، اجلامعة األمريكية ) ١(

 ٢٠٠٠بالقاهرة، سنة 
دراسة للباحث مصمودي، بعنوان بوابات عصر جديد من االتصاالت، تونس ) ٢(

٢٠٠٤ 
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تأثري سيمس ستقد علما جديدا من التعليم عن بعد، وتبادل املعلومات، وهو 
حىت احلكومات العربية اليت ستجرب على إعادة هيكلة أنظمتها التعليمية 

كما . لتشمل املزيد من املعلومات والربامج املتخصصة يف تقنيات املعلومات
سيتمكن العرب من اكتشاف املزيد عن ثقافتهم ولغتهم العربية، اليت ستصبح 

  .ود العاملفاعلة يف املنظومة التقنية احلديثة اليت تس
و تعكف بعض الدول العربية اليوم على مهمة تطوير اللغة العربية مبا 
يسمح هلا مبواكبة العصر الرقمي، من خالل مشاريع جسدت وأخرى يف 

  :طور اإلجناز، واليت سنتطرق إىل بعضها
   اختبارات للغة العربيـة     ذا من خالل  ، وه "الضاد التكنولوجي "مشروع 

ي ووضع معجم إلكتروين يف دولة اإلمـارات،  الكتاب الدراس ورقمنة
 بصمة الصوت وهو معجم سيوضع على  رقمنةاآللية و وبرنامج الترمجة

وإجنليزي وفرنسي، وهذه املشاريع   جمانا ويكون عريبشبكة العنكبوتيةال
  هـذه   .وسـاق    قدم   على   وجتري   وأجانب   تتم مبشاركة خرباء عرب

 عديد من املؤسسات احلكومية، وأخرى أجنبية،تقوم بدعمها ال  املشاريع 
  بكامله  " التكنولوجي   الضاد "  مشروع   تدعم   اليت  " للتعليم   ديب "    ومنها 
  . خارجية   جامعات   مع 
           دف جلملة مـن ،إنشاء جمامع للغة العربية يف العديد من الدول العربية

 :الغايات ميكن حصرها فيما يلي
طالب العلوم ملوافية  وجعلها العربية، اللغة ى سالمةعل حملافظةـ  
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   .واآلداب والفنون، ومالئمة حلاجات احلياة املتطورة
 ا،دبية والفنية واحلضارية وتوحيده املصطلحات العلمية واألدراسة ـ

وكذلك دراسة األعالم األجنبية، والعمل على توحيدها بني املتكلمني 
 .بالعربية

تارخيي للغة العربية، وأن ينشر أحباثا دقيقة يف أن يقوم بوضع معجم ـ 
 .تاريخ بعض الكلمات وتغري مدلوالا

 بحث كل ماي و. ثةأن ينظم دراسة علمية للهجات العربية احلديـ 
   . تطوير اللغة العربية والعمل على نشرهاه شأنمن

 . حبث ما يرد للمجمع من موضوعات تتصل بأغراضه السابقةـ
  العرض والترتيب،ية حمررة على النمط احلديث يف لغوعاجم وضع مـ 

 بيان ما جيوز  مع.جم علمية اصطالحية خاصة أو عامة ذوات تعريفات حمددةاومع
  . التعبرياستعماله لغويا، وما جيب جتنبه من األلفاظ والتراكيب يف

جمامع اللغة العربية اليت ظهرت بصفة رمسية أهم أستعرض فيما يأيت  و
 :تسلسلها زمنياً، وكان أوهلا ظهوراًمن دوهلا حسب 

 العـربية بدمشق ـ جممع اللغة١
تأسس يف عهد حكومة امللك فيصل للنهوض باللغة العربية بعد 

امع ( ١٩١٩االحتالل العثماين، وكان امسه يف بداية ظهوره سنة  سنوات
ه إىل وعهد برئاست) جممع اللغة العربية( بعد امسه فيما ، مث صار)العريب العلمي
 كرد علي ، وكان هذا إيذانا مبيالد جممع اللغة العربية الدمشقي وضم حممد
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حممد كرد علي : امع عند تأسيسه عددا من فحول اللغة واألدب وهم 
سويد وأنيس سلوم وسعيد الكرمي ومتري قندلفت وعيسى إسكندر  وأمني

كان له . زائريالقادر املغريب وعز الدين علم الدين وطاهر اجل معلوف وعبد
تعريب مؤسسات الدولة وهيئاا وتعريب التعليم وإنشاء  دور كبري يف

  .سورية املدارس األوىل يف
 : ـ امع العلمي يف بريوت ٢

 م برئاسة عبد اهللا بن١٩٢٠يف بريوت عام ) امع العلمي ( تأسس
والشيخ مصطفى . وعضوية عيسى اسكندر املعلوف، ميخائيل البستاين

املعروف باألخطل  وبشارة اخلوري الشاعر. وحممد مجيل بيهم ييينالغال
من إنشائه صدر قرار بإلغاء امع ووقف خمصصاته  وبعد عـامني. الصغري

 .عامني املالية بدعوى التوفري بعد
 : ـ جممع اللغة العربية بالقاهرة٣ 

م ١٩٣٢مرسوم ملكي يف اليوم الثالث عشر من ديسمرب عام  صدر
 من عشرين لغوي، وقد نص املرسوم على أن امع يتكون معبإنشاء جم

بني العلماء املعروفني بتعمقهم يف اللغة العربية أو ببحوثهم  نعضوا عامالً م
وهلجاا، نصفهم من املصريني والنصف اآلخر من العرب  يف فقهها

ال العربية عاملي التكوين،  كان يعين أن جممع اللغة واملستشرقني؛ وهو ما
بديانة معينة، وأن معيار االختيار هو القدرة  يتقيد جبنسية معينة وال

األكادميية الفرنسية؛ وأجاز املرسوم اختيار أعضاء  على غرار. والكفاءة
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م انعقدت أولُ ١٩٣٤اليوم الثالثني من يناير سنة  وىف. فخريني ومراسلني
ستاذ أمحد جلسة ألعضائه وكان يرأسه األستاذ حممد توفيق رفعت مث األ

وتاله األستاذ الدكتور طه حسني مث األستاذ الدكتور إبراهيم  لطفى السيد
 مث األستاذ ١٩٩٦ ضيف منذ ياألستاذ الدكتور شوق مدكور ومن بعده

  ."جممع اللغة العربية امللكي" البداية وقد مسي يف. فاروق شوشة
 : امع العلمي العراقي ـ ٣
م، وتألف من عشرة ١٩٤٧) عامامع العلمي العراقي  (شيءأن

وكان أول رئيس له هو . م١٢/١/١٩٤٨أوىل جلساته يف  أعضاء، وعقد
اللغة العربية، وحرص  اهتم امع العلمي العراقي بتطوير .حممد رضا الشبييب

الثقافة والتأليف  العلمي العريب وإحياء التراث ونشر على وحدة املصطلح
االحتالل   أثناء تعرض.اث مبا حيتاجون إليهاللغة والتر والترمجة، وأمد دارسي

للعراق إىل عمليات واسعة من السلب والنهب والتدمري والتخريب  األمريكي
أرضاَ فارغة من األرشيف واألجهزة واحلواسيب، وقد سرقت  املدبر، ترك

هائلة يف  النادرة والكتب الثمينة، فضالً عن خسائر منه مجيع املخطوطات
ية، من مكتبته كتب يف خمتلف اللغات، العرب  و بتاملاديات والبناء،

رخيية االت ، تعد من أهم النفائس النادرة نظراً ألمهيتها....الكردية، الفارسية
  .ومن الصعب جداً أن تعوض
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 :نظام جسور إلدارة التعليم اإللكتروني بالمملكة العربية السعودية 

األوائل اليت سعت إىل تعترب اململكة العربية السعودية من بني الدول 
تطوير املنظومة التعليمية وفقا ملبدئي الضرورة التقنية، واحلقوق اللغوية، 

  . فكان نتاج ذلك خلق نظام جسور إلدارة التعليم اإللكتروين باململكة
 بشكل رئيس على نظم حاسوبية  فيهيرتكز التعلّم اإللكتروينوهو نظام 

 تشمل وهي برامج عرف بنظم إدارة التعلمت إلدارة عمليات التعلم اإللكترونية،
 للمساعدة يف ت صمم.التسجيل، اجلدولة، التوصيل، التتبع، االتصال واخلربات

  .إدارة مجيع نشاطات التعلم يف املؤسسات التعليمية، وتنفيذها، وتقييمها
، تسمح لنا بإدارة خمازن خاصة نظام إدارة حمتوى التعلّم كما يشمل أيضا

للمطورين البحث،  تتيح واستخدامها يف تطوير املواد التعليمية بوحدات التعلم،
 .مالتعلّ ىوالوصول السريع إىل النصوص والوسائط الالزمة لبناء حمتو

وقد جنح هذا النظام بشكل كبري، خاصة وأنه يأخذ بعني االعتبار 
الشق اللغوي، الذي يتم تطويره حاليا ضمن الربامج املقدمة من أجل ترقية 

، وهو الدور الذي كان يرتقب ةلحات العربية وفق االنظامة املعلوماتياملصط
وقد حققت وزارة التعليم العايل السعودية . أن تقوم به أيضا اامع اللغوية

حيث سهلت . نتائج مبهرة خالل فترة قصرية من بداية تطبيق هذا النظام
أخرى، كما العملية التعليمية من جهة، وارتقت باللغة العربية من جهة 

فتحت اال أمام الكفاءات من أجل إثراء البحوث التقنية الرامية إىل تطوير 
  .  اللغة العربية وفق األنظمة التكنولوجية
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   احللول املقرتحة للوصول إىل ذلك:املبحث الثاني 
أصبح من الضروري اليوم التفكري جديا يف سبل االرتقاء باللغة العربية، 

الضائع يف زخم التقنيات احلديثة، بدل الندب والرثاء على ما آلت واسترجاع جمدها 
فهذه اللغة أمسى بكثري من أن تدوس عليها حضارة غابرة، أو أن تلقي ا موجة . إليه

لكن باملقابل، هذا لن يؤتى إال بتضافر اجلهود، و . تقنية ثائرة يف عامل النسيان
ن خالل هذا املطلب اقتراح بعض وسأحاول م. اإلصرار على النهوض باللغة األم

احللول اليت أعتقد أا ستساهم يف تذليل الصعاب أمام ركب اللغة العربية للتقنيات 
احلديثة، مبا يسكن أفواه املطالبني بتأجيل ذلك، يف سبيل تفويت الفرص على لغتنا 

  .لتوازي التطور احلاصل عرب العامل
لرامية إىل خلق منظومة لغوية     تشجيع املبادرات الشابة، والبحوث الفتية ا      .١

وهذا لبناء أنظمة تقنية عربية األصـل،       . وفق املتطلبات التقنية العصرية   
تسعى خللق مضمون عريب، ميكن االعتماد عليه مستقبال يف اسـتقطاب           

وهذا . الوافدين على التعليم اإللكتروين دون اللجوء إىل الربامج األجنبية        
، األول يتعلق باإلمكانيات املاديـة،  لن يتم إال من خالل شقّني رئيسيني    

          دة بكل التجهيزات التقنية، والشقواملتمثلة يف إجناز املراكز البحثية املزو
الثاين ميثله الشباب الباحثون الذين حيملون مشعل التطور التقين، والذين          

 يف الوطن العريب خلق املنظومـة       ميكنهم بالتعاون مع املختصني اللغويني    
  .طلوبة هلذا املسعىاللغوية امل

تشجيع عودة الكفاءات املهاجرة من أبناء الوطن العريب حنـو الـدول             .٢
. الغربية، واليت يعتمد عليها يف صناعة التقنيات احلديثة اليت تصدر إلينـا          
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واستغالهلا يف بيئتها الطبيعية، بالشكل الذي يساعدها على إنتاج املعرفة          
نادا إىل اللغة العربية، اليت ينبغي أن       الرقمية، وفق مبادئنا اإلسالمية، واست    

تكون هي الدعامة األساسية لنشر التعليم اإللكتروين الـذي أصـبح ال     
حمالة مستقبل املنظومة التعليمية بعد الزوال التدرجيي الذي يشهده التعليم       

  .وصوال إىل الدول الناميةوالتقليدي بداية من الدول املتقدمة 
ية، بشكل أفضل، وإنشاء جممع لغـوي عـريب         تفعيل دور اامع اللغو   . ٣

ه مهمة ذيب املصطلحات اللغويـة احلديثـة، وخلـق          بموحد، يناط   
منظومة لغوية عربية جديدة قادرة على مواكبة العـصر و العـصرنة،            

كما ميكن بفضل وجود جممـع لغـوي        . واألهم من ذلك هو فرضها    
هجات العاميـة يف    معتمد تدارك املشاكل اللغوية النامجة عن انتشار الل       

عدد من الدول العربية، واليت سامهت يف الشرخ اللغوي السليم لـدى            
حيث ميكن هلذا امع ـذيب املـصطلحات،        . الكثري من أبناء األمة   

والفصل يف شرعية املصطلحات اجلديدة املـستحدثة، ويكـون مبثابـة      
  . القرآناملرجعية اللغوية العربية املعتمد لدى كل الدول املتكلمة بلغة 
تظلّ جهودا  ورغم وجود جمامع لغوية عرب عدة دول عربية، إال أا

االنتشار، فهي كما يقول  قاصرة عن جعل اللّغة العربية لغة عاملية واسعة
الوطين والقومي، إالّ بقدر  ال حتظى من االهتمام: " الدكتور إبراهيم بن مراد

حدة املناهج، مل تتجاوز بعد مو ضئيل، مثّ إنها جهود مشتتة موزعة، غري
فإنّ قرارات اامع وأعماهلا ، املعجمي مرحلة االقتراح وإبداء الرأي يف اال

  .  إلزامية العلمية، ويف املصطلحات ليست
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ورد، ورفض   بني أخذ– رغم طول العهد باإلفاقة –مثّ إنّ التعريب ما زال 
 د، وتطبيق مضطرب، قد يضرا اللّغة وال ينفعهامطلق، وقبول مقي١(كثري(.     

تكوين املختصني يف التقنيات احلديثة، مبا يسمح هلم بنهل مبادئ وأسس           . ٤
. هذه األخرية على أن يتم استغالهلا وفق البيئة العربية ومبا خيدم لغتـها            

وينبغي يف هذا املقام توفري األرضية املناسبة لتطبيق األفكار واملـضامني           
التصال بـني   االبيئة العربية، من خالل فتح قنوات       احمللية على مستوى    

املسئولني والقائمني على العملية، وبني املكلفني ا، مع ضمان توفري كل     
الضروريات لتنمية إستراتيجية خلق مضمون تقين عريب، علـى رأسـه           

  .التعليم اإللكتروين، والشبكة العنكبوتية اليت يعتمد عليها هذا األخري
ار إىل اللغة العربية وتطبيقها كلغة رمسية بدل متجيـدها يف           إعادة االعتب . ٥

وجود سياسات لغويـة   عدمفنالحظ .  الدساتري، وتنحيتها من امليدان
األنظمة العربية مبا  عان العربية، إال ما اكتفت به مجي البلد العديدمعلنة يف

لكن ليس هنـاك   ورد يف دساتريها أن اللغة الرمسية للبالد هي العربية،
 .تطبيق جدي هلذه البنود، كما ال توجد قوانني حتمـي هـذه اللغـة             

هذه السياسات املنتهجة يف مجيع األقطار العربية جعلـت مـن اللغـة             
، فضال عن تفشي اللغة نادرة االستعمال يصعب استيعاا الفصحى لغة

العامية، واليت أصبحت دد اللغة الفصحى اليت أصبحت مقترنة فقـط           
  . والعباداتباال الديين

                                 
 .٢٢٤، ص  العربية املعاصرةمن قضايا اللّغةإبراهيم بن مراد، ) ١(
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التعامل احلذر مع الربامج التقنية املستوردة، مبا فيهـا بـرامج التعلـيم             . ٦
اإللكتروين، واليت ال تتوان عن النيل من اللغة العربية، وتـرويج اللغـة             

ورغم أن خطورة الوضع مل تكـن جليـة إال أن نتائجهـا             . اإلجنليزية
ا جتنـست ألـسنة     الوخيمة سرعان ما انتشرت كالنار يف اهلشيم، بعدم       

العديد من سكان الوطن العريب بلغة العوملة، وأصبحت اللغة العربية حمل           
نفور من قبل أبنائها، فأصيبت بالوهن، ورميت بالقـصور والتخلـف،       

  .وهو خطر مل يسبق أن واجهته لغة القرآن
  



١٩٧   اللغة العربية في مواجهة تحديات التعليم األلكتروني

  اخلامتة
لقد أضحى البحث والتمحيص يف واقع اللغة العربية نبش يف جراح 

وليست . ر جسد األمة وهويتها، بني متنكّرين هلا، ومتربصني امثخنة تنخ
لغتنا يف حاجة إىل املخلصني من أبنائها كحاجتها يف عصرنا هذا، وألن هلا 
علينا حق األمومة، فعلينا أن نشمر السواعد لنجدا من خطر الندثار، وأن 

 خالصة ولن يتسنى لنا ذلك إال من قناعة. نعيد إليها جمدها املسلوب
  .بكفاءا، وحمبة خملصة هلا

وأن نقطع دابر املروجني لفكرة تأجيل اإلصالح اللغوي، والذين 
يسعون من وراء ذلك إىل توسيع اهلوة أكثر فأكثر بني اللغة العربية والتطور 

فمسؤولية جيلنا عظيمة أمام األجيال . السريع واملذهل للتقنيات احلديثة
ن تقصرينا يف صيانة اللغة، وتطويرها، والتخاذل يف القادمة اليت قد تعاتبنا ع

فاللغة العربية هي أمانة . حفظها ملن خيلفنا، كما حفظها أجدادنا لنا
متجددة، و هي هوية األمة ومفخرا، وإن ضاعت فال هوية، وال فخر لنا 

  .من بعدها
 حنن نتفاءل خريا مبستقبل اللّغة العربية، وبرجوعها إىل واجهة النشاط

الفكري العاملي؛ رغم ما تعانيه، ورغم ما ينتظرها من عقبات كثرية، عليها 
 تذلّلها وتتخطّاها، وهي ليست باهلينة وال بالبسيطة؛ ألنّ البذرة اليت أن

مزيد  أخرجت اللّغة العربية، ومنحتها احلياة قويةٌ وغنيةٌ وحيةٌ، قادرة على
اليت  وألنّ الفروع. مدى احلياةاإلنبات، وقادرة على تغذيتها، لتبقى حية 

أنّ هذه اللّغة  أورقت وأزهرت، مثّ أمثرت اللّغة العربية، قابلة للتجدد، ما يعين
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واملتغيّرات، لتبقى  حتمل بني طياا عناصر التطور؛ للتكيف مع كلّ املعطيات
ليت رحالا عرب العامل، ا فاعلة ومؤثّرة يف احمليط والساحة العاملية، بدليل

الكورية، ويف اجلامعات واملراكز  حطّت ا يف اجلامعات الصينية واجلامعات
  .املنتديات العاملية وحضورها يف... واألمريكية بقوةاألوربية
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  :املراجع املعتمدة 
  ٣صاحل حممد التركي، التعليم اإللكتروين، جامعة امللك فيصل، ص. د .١
لكتروين يف اجلزائر والوطن العـريب، جملـة     سعيد معيوف، التعليم اإل   . د .٢

  ، ٢٠٠٨، اجلزائر، ٤٣الوطن، الطبعة 
حسن ساوري، الثروة اللغوية املوروثة من التكنولوجيا، دار الكتـاب،           .٣

 ٢٠٠٩اجلزائر، 
مجزة كتاين، قدرة اللغة العربية على مسايرة اإلبداعات والتجديدات . د .٤

، الرباط، ٤٣ عدد –للسان العريب جملة ايف جمال العلوم الطبية والطبيعية، 
٢٠٠٨  

 ،للغة العربية والتعريـب يف العـصر احلـديث        عبد الكرمي خليفة،    . د .٥
 -عمـان -١٩٨٧الطبعة األوىل-األردين  منشورات جممع اللغة العربية

  .األردن
  
   

  متّ بعون اهللا
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   فهرس املوضوعات
  ١٦٦..................................................خطة البحث

  ١٦٧..................................:املقدمة واإلشكالية املطروحة 

  ١٦٩مفهوم التعليم اإللكتروين، أهدافه، مزاياه وعالقته باللغة: الفصل األول 

  ١٦٩....................مفهوم التعليم اإللكتروين ونشأته: املبحث األول 

  ١٧١................................:نشأة وتطور التعليم اإللكتروين * 

  ١٧١.........................................مزايا التعليم اإللكتروين* 

  ١٧٢.............اللغة كداعمة لنشر التعليم اإللكتروين: املبحث الثاين 

  ١٧٥.. اللغة العربية يف تبين برامج التعليم اإللكتروينأهلية: الفصل الثاين 

  ١٧٥......مبادئ التعليم اإللكتروين وحظّ اللغة العربية منه: املبحث األول 

  ١٧٩.............................................ملتعلم التمركز حول ا

  ١٧٩................................................)الدمج (التكامل 

  ١٨٠..................................عم وتعزيز دوافع التعليم املستمرد

  ١٨٠.................................................املرونة واملساواة 

  ١٨٠.......................................................:املوثوقية 

  ١٨٠..................................................التعلم اجلماعي 

  ١٨٠...............................................جرائية احلداثة واإل

  ١٨٢.......ة العربية من طرف املوجةاخلطر احملدق باللغ: املبحث الثاين 

  ١٨٥...................والت اجلديدة لرقمنة اللغةاحملا: الفصل الثالث 

  ١٨٥............اجلهود العربية للرقي باللغة األم إلكترونيا: املبحث األول 
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  ١٩١.....:نظام جسور إلدارة التعليم اإللكتروين باململكة العربية السعودية 

  ١٩٣................احللول املقترحة للوصول إىل ذلك: املبحث الثاين 

  ١٩٦........................................................اخلامتة

  ١٩٨.............................................. املراجع املعتمدة

  ٢٠٠............................................فهرس املوضوعات

  



  
  
  
  
  
  

  

اللغة العربية يف الفضائيات املوجهة 
  للطفل الواقع والطموح

    إعداد   

  عبدا بن سليم الرشيد/ األستاذ الدكتور 
  



   
 



٢٠٤ المحور الثالث

  لرمحن الرحيمبسم ا ا  
  :مدخل

عين القدماء بفصاحة اللسان، واختطوا ألنفسهم سبال حيفظون ا 
كانوا : "ألسنة أطفاهلم، ويعودوم البيان والفصاحة والذالقة، يقول اجلاحظ 

يروون صبيام األرجاز، ويعلموم املناقالت، ويأمروم برفع الصوت، 
، ومن املعلوم من )١("ويفتح اجلرموحتقيق اإلعراب؛ ألن ذلك يفتق اللهاة، 

  .)٢(سنن العرب يف هذا الشأن إرسال األبناء إىل البوادي الكتساب الفصاحة
ويف زماننا هذا تتوىل املدرسة العناية بالفصحى تنظريا ال ممارسة، 

 القسط األكرب من مهمة تلقني -وخباصة املرئية منها–ولوسائل اإلعالم 
  .يهم سلباً أو إجياباة لغتهم، والتأثري فشيءالنا

ومن ثَم تظهر قيمة أن تتوىل وسائل اإلعالم دور الرقيب على لغة 
الطفل، املربي مللكاته اللغوية، املسهم يف الرقي ا وانتشاهلا من آثار الواقع 

، )٣(وخباصة أا صارت وسيلة من وسائل االختراق الثقايف اللغوي املريض،
  . ها اللغةالذي يسلك مسالك عدة من أمه

ويف الفضائيات العربية املوجهة للطفل يبدو واقع اللغة العربية حريا 
بالنظر والدراسة والتأمل، لوصفه وبيان ما فيه من مسات إجيابية، وما يعتريه 

                                 
  .نقال عن احملقق. احللق: واِجلرم. ١/٢٧٢ البيان والتبيني،  (١)
  .٢/١٦٦الروض األنف، :  يراجع (٢)
  .٢٠اللغة العربية يف عصر العوملة، :  ينظر (٣)
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من خلل، واقتراح ما ميكن أن يسهم يف رفع مكانة اللغة العربية يف تلك 
لطفل الذين هم أكثر فئات اتمع الفضائيات وتنقيتها، وخباصة أا ختاطب ا

  .)١(سرعةَ تأثّر
وال شك يف أن مناحي النظر والتأمل يف مواد تلك القنوات كثرية، 
فمنها املنحى الفكري، واملنحى التربوي، واملنحى الديين، وكلها مناط نظر 

  .)٢(كثري من املعنيني
ب  وهو يتسم باألمهية من جهة أن اكتسا– غري أن املنحى اللغوي 

مل يلق من العناية ما يليق -)٣(اللغة هو يف األصل عن طريق املشافهة والسماع
بأمهيته وخطره، وخباصة يف زمان استحوذت فيه اللغات األجنبية على اهتمام 
الدول واملنظمات واملؤسسات الثقافية، وتأثر األفراد أيضا بذلك االهتمام؛ 

 أو الفرنسية، دون أن يزيةاإلجنلحىت صار بعض العرب يسعى ليتقن أبناؤه 
 أعين تعلم –ومن مل يكن منهم ملتفتا هلذا األمر . يعبأ بإتقام للغتهم األم

                                 
 الـضعف :  للتوسع يف أثر وسائل اإلعالم يف اللغة وخباصة لغة الطفل يراجـع             (١)

حبوث ندوة ظاهرة الضعف    (إلعالم، أسبابه وعالجه، ضمن     اللغوي يف وسائل ا   
  . وما بعدها٤/٧٧،)اللغوي

البث املباشر  :  وما بعدها، و   ١٩٥اإلعالم وثقافة أطفال املسلمني،     :  ينظر مثال   (٢)
 وما  ٤٠املسلمون يف مواجهة البث املباشر،      :  وما بعدها، و   ٥٠حقائق وأرقام،   

م يوجه لبعض قنوات األطفال بانتهاجها جا       ومن املهم اإلشارة إىل اا    . بعدها
  ).املنار(اليت تتبع قناة ) هادي(طائفيا خفيا، مثل قناة 

.  األسس العلمية واللغوية لبناء مناهج تعليم اللغة العربية، عبدالرمحن احلاج صاحل (٣)
  .٥٠) ندوة مناهج اللغة العربية يف التعليم ما قبل اجلامعي(ضمن  



٢٠٦ المحور الثالث

 فهو باٍق يف دائرة الغفلة عن تقوية عالقة أبنائه بلغتهم، وال -اللغات األجنبية
  .جيد غضاضة يف أن يتابعوا ما شاؤوا وبأي لغة ِشيئت هلم

أخص واقع العربية يف الفضائيات ومن هذا املنطلقات رأيت أن 
املوجهة للطفل بالعناية من خالل هذا البحث؛ رغبةً يف سد ثلمة ظاهرة، 

 .ومساندةً جلهود تبذل بني الفينة واألخرى لعالج تلك الظاهرة املقلقة
وسوف أستعرض واقع الفضائيات املوجهة للطفل، وما ميكن إجنازه يف 

ن تقدمه الفضائيات العربية يف سبيل محاية تقوميه وإصالح خلله، وما ميكن أ
  . العربية ونشرها وتعزيز االنتماء إليها

تشمل القضايا ) استبانة(وقد جعلت من أدوات البحث املعتمدة 
املتصلة باملوضوع، وزعت على مخسني أسرة يف الرياض، جاعال إياها عينة 

 عند األسر، ومدى تعطي تصورا عن جوانب االهتمام بالعربية يف الفضائيات
ارتباط األطفال بالقنوات العربية وبراجمها، ومستوى استيعام وإقباهلم على 

  . الربامج املقدمة بالفصحى
مث إين راعيت يف انتقاء األسر املستبانِة آراؤها التنوع الثقايف والفكري 
واختالف عدد األطفال، ومدى انشغال األبوين عن متابعة ما يقدم 

  .ألطفاهلم
  . وبنيت هذه االستبانة على حماور أربعة، وصيغتها ملحقة بالبحث

  :تمهيد
 قناة عربية وفق ٧٠٠إن الفضاء اإلعالمي اليوم حيضن أكثر من 

م، أغلبها غنائي أو رياضي أو لألفالم، وطائفة كبرية ٢٠٠٩إحصائية عام 
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 ، وما خصص للطفل منها ال يشكّل سوى جزء يسري)١(منها حكومية منوعة
   .جداً من هذا العدد اهلائل

فقد وجدت من خالل استعراض القنوات اليت تبثّ على القمرين 
حنو أن ما يستهدف الطفل منها يبلغ ) نيلسات(و) عربسات(الصناعيني 

، وهو عدد غري ائي حتما؛ الرتباط ظهور القناة برمز ترددها  قناةثالثني
الذي قد خيفى علي.  

   : بعض القنوات وها هنا سرد ألمساء
١- Art teenz) انقطع بثّها( 
٢- disney 
٣- Nickelodeon) النسخة العربية( 
٤- Sat٧ kids 
٥-   spacetoonسبيس تون العربية 
٦- Spicy qanati  
 أجيال -٧
 ٣إم يب سي  -٨
 براعم -٩

 بسمة -١٠
 اجلزيرة -١١

                                 
تصدر مع جريدة اجلزيـرة     ( يف اجتاه الغد، إبراهيم التركي، الة الثقافية         : ينظر  (١)

  .٥هـ، ص١٩/٤/١٤٣٢، ٣٣٦، العدد )السعودية
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 اجلمهور للكرتون -١٢
 روضة -١٣
  سكّر -١٤
 مسسم -١٥
 سنا -١٦
 سندباد -١٧
 طه -١٨
 طيور اجلنة -١٩
 قناة املسلسالت الكرتونية -٢٠
  كراميش -٢١
 ألطفالجمد ل -٢٢
 هادي -٢٣

ومع كون هذا العدد جزًءا يسريا، ال ميكن غض الطرف عن آثاره 
وتبعاته يف كل منحى من املناحي املذكورة أعاله؛ فإن بعض اإلحصاءات 
الدولية تشري إىل أن الطفل يف اية املرحلة االبتدائية يكون قد أمضى حنو 

 قبل انتشار البثّ ، وهذا إحصاء جرى)١(ستة آالف ساعة يف مشاهدة التلفاز
  .الفضائي وال شك أن ساعات املشاهدة اليوم قد صارت أضعافًا

                                 
األسس النفسية والتربوية واالجتماعية لبناء مناهج تعليم اللغة العربيـة،          :  ينظر  (١)

) عيندوة مناهج اللغة العربية يف التعليم ما قبـل اجلـام     (ضمن    . رشدي طعيمة 
١٠٠.  
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ويثري القلق أال وجود مليثاق أو تأطٍري قانوين يتعلق مبسؤولية القنوات  
الفضائية عن احلفاظ على اللغة، حىت لو أدرجنا هذا األمر ضمن التعبري العام 

وهو ) عربسات(عي الذي ورد يف سياق أهداف إطالق القمر الصنا
  .)١("تكريس األصالة العربية"

إن التوجه ملخاطبة الطفل خطابا مباشرا يكتسب أمهية ويولَى عناية 
عند كثري من املؤسسات الثقافية واإلعالمية، ومن أجل هذا صارت بعض 
وسائل اإلعالم الغربية تنتج نسخاً عربية من براجمها املوجهة للطفل، وهي ال 

  . ترمجة حرفية ملا تقدمه لألطفال يف بيئاا الفكرية والثقافيةتعدو أن تكون
وباستعراض األهداف اليت يصرح ا القائمون على القنوات أجد أن 

يف صدارة القنوات ذات الرؤية املرسومة رمسا دقيقًا حمقّقًا ) اجلزيرة لألطفال(
قناة : " ما يليما يتطلبه املتلقي منها، ففي التعريف بالقناة على موقعها جاء

 ا١٥ و٧عربية تربوية ترفيهية موجهة إىل األطفال بني سناجلزيرة ... عام
بكل ...تعمل...لألطفال هي فضاء رحب لترسيخ اهلُوية العربية واإلسالمية

واملالحظ يف هذا . )٢("طموح كي تصبح قناة املرجعية لألطفال العرب
ي الصفة األوىل للقناة، والصفة اليت جِعلت ه) العروبة(التعريف اإلحلاح على 

  .األوىل للهوية
اليت متلكها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اتمع ) براعم(أما قناة 

فتصرح بتوجهاا التربوية، وبسعيها لتعليم األطفال يف سن مبكرة الكتابة 
                                 

  .٣١املسلمون يف مواجهة البث املباشر، :  ينظر (١)
  http://www.jcctv.net عن موقع القناة على شبكة املعلومات  (٢)
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تبط وتعليم الكتابة املصرح به هو أمر مر. )١(واحلساب والتآلف مع البيئة
بتعليم اللغة، وبناء عليه وعلى طبيعة الربامج اليت تبثها ميكن القول بأا تويل 

  .اجلانب اللغوي عناية واهتماما
 أبنائنا من أبناء رعاية وتنمية"بأن هدفها هو ) سكّر(وتصرح قناة 

واألخذ بأيديهم  اتمع العريب الكبري وغرس القيم اإلسالمية النبيلة فيهم
 الذات واكتشاف القدرات وتعلم املهارات بشكل مميز بعيداًحنو تطوير 

اجه ضمن االهتمام ويف هذه األهداف ما ميكن إدر. )٢("عن التلقني والتقليد
، والتخاطب السليم ا )القدرات(باجلانب اللغوي؛ ألن اللغة جزء من 

، غري أن عدم التصريح بإيالء اجلانب )تطوير الذات(وفهمها هو جزء من 
وي االهتمام ال جيعل هذه القناة يف منـزلة متقدمة بني القنوات من اللغ

  .حيث اخلطط املرسومة واألهداف املبتغاة
أما سائر القنوات فلم حترص على تقدمي أهدافها تقدميا واضحا، وإن 
كان من املمكن استبانتها من خالل ما تبثّ، أو من خالل طبيعة اجلهات 

مثال أطلقتها مؤسسة رسالة اإلسالم، بإشراف ) ممسس(املسؤولة عنها، فقناة 
  .أحد علماء الدين، ودف إىل تقدمي ثقافة حتصن الطفل دينيا وتربويا

اليت تعىن ) طيور اجلنة(فتكاد تكون نسخة من قناة ) كراميش(أما قناة 
باألناشيد التربوية والتثقيفية، دون حرص منهما على مستوى اللغة، بل جيوز يل 

  .إن القائمني عليهما غافلون غفلة كبرية عن أمهية اجلانب اللغوي فيما يبثون: ولالق
                                 

  http://www.baraem.tv عن موقع قناة براعم على الشبكة العاملية  (١)
  www.sokartv.com عن موقع قناة سكر  (٢)
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ويثري القلق أن بثّ بعض تلك القنوات صادر عن مؤسسات غربية، 
الفرنسية وبتمويل من ) الجاردير(تشرف عليها جمموعة ) بان أراب(فقناة 

ف أبناء العرب ومصدر القلق أن تتوىل اجلهات الغربية تثقي. احلكومة القطرية
وتلقينهم، وحىت لو كانت بلغة عربية سليمة فثم خماطر من أن تنجح تلك 

 - وهي لن تكون صافية صفاء كامال بال شك-القنوات يف تقدمي موادها
  .تقدميا لغويا جيدا يغري ذوي األطفال بالثقة ا

وعلى كل حال فهذه مسألة أخرى قمني أن ينظر فيها، وأن يعاجل 
  .عها الفكري واللغوي، وأن ختص بأحباث ودراساتواق

لقد بدا يل أكثر تلك الفضائيات من خالل استعراض ما يبثّ فيها يف 
موقع غري مثايل وال منوذجي من حيث العناية باللغة العربية، ويكفي أن سبع 
قنوات من القائمة املذكورة أعاله جاءت أمساؤها أجنبية، وقناة جاءت باسم 

ليس مما يستبشر بامسه يف هذا % ٣٠، أي أن ما نسبته حنو )ميشكرا(عامي 
املنحى، وإن كان عدد ممن استبنت آراءهم مل جيدوا أثرا لالسم العريب يف 
جذب الطفل إىل متابعة القناة أو اختيارها له، غري أين أشري إىل أن اختيار 

عاف انتماء الطفل إىل القناة امسا أجنبيا لنفسها حبروف التينية يسهم يف إض
  .لغته، واعتزازه ا، ورمبا تظهر آثار هذا األمر بعد سنوات الطفولة

: األوىل:  ذلك، وسوف أستعرض ما يف تلك القنوات من عدة نواح
واقع اللغة العربية على ألسنة املذيعني ويف الربامج : أمساء الربامج، والثانية

واقعها يف الرسوم املتحركة، : د، والرابعةواقعها يف األناشي: التثقيفية، والثالثة
واقعها على ألسنة : واقعها يف لغة اإلعالنات التجارية، والسادسة: واخلامسة
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اليت صارت من معامل ثورة ) شرائط األحاديث الفورية(املشاركني يف كتابة 
  .االتصاالت احلديثة، مث أتِبع ذلك بتعليق على املستوى الكتايب فيها

  :رامج أسماء الب-١
لالسم الذي ينطلق به الربنامج وحيظى بعد طول البثّ بقبول الطفل 
وإقباله أمهية كبرية، ومن مثّ صار اختيار االسم العريب الصحيح للربنامج من 
أوليات ما ينبغي أن تم به القنوات اهلادفة إىل تثقيف الطفل وحتصينه لغوياً، 

  . قنوات املوجهة للطفلوهو من أهم ما جيب أن تتنبه إليه سائر ال
) براعم(و) اجلزيرة(وقد بدا أن أمساء الربامج يف بعض القنوات كـ

مصوغة صياغة حتقق للطفل املعرفة بالعربية ) مسسم(و) روضة(و) اد(و
مع التيار، أنت بطل، الطبق الطائر، : (واالتصال الشعوري ا، ففي اجلزيرة

اإلعاقة، الرحالة، بييت العريب، خري الكالم، العامل سؤال، عباقرة حتدوا 
احلمل الظريف، حروف : (، ويف براعم)الصيف ضيف، كليلة ودمنة

ورسوم، هيا نتنكّر، بسام الرسام، حكايات املزرعة، حدائق الغابة اخلضراء، 
ألو (وإن بدا بعضها غريبا ال حيقق ذلك اهلدف مثل ) غابة املرح، أنا وجديت

  ").يف براعم"، وايبولو"جلزيرةيف ا"مرحبا، حتدي الروبوت 
وغلبة االسم العريب على برامج اجلزيرة ناتج عن أن القناة نفسها هي 

  .، وكذلك قنوات اد وروضة ومسسم)١(من براجمها % ٦٠اليت تنتج حنو 
واعتماد القنوات على جهودها الذاتية وإشرافها على ما ينتج يسهم يف           

                                 
  http://www.jcctv.netى الشبكة العاملية  عن موقع قناة اجلزيرة لألطفال عل (١)
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   . ث احملتوى واللغةظهور الربامج ظهورا الئقًا من حي
أجنبية؛ ) mbc٣(وعلى ضد هذا أجد أغلب أمساء الربامج يف قناة 

إلكترو بوي، بالزينك تيتر، بارين أند (ألا منقولة عن قنوات أجنبية، مثل 
وبعض األمساء يأيت أجنبيا مصحوبا بترمجته العربية مثل ) فرندز، هانا مونتانا

بنات (صياغة تلوذ بالعامية، مثل أو مصوغة  )البديل=ذي ريبلسمنتس(
اجلاسوسات، (، ومن الصياغة العربية القليلة للعناوين )وبس، ِعيش سفاري

  ).طه(يف قناة ) كلووتز(ومن األمساء األجنبية للربامج ). املراهقة اآللية
عظماء (وقد تظهر أمساء عربية فصيحة ولكن خيالطها اللحن، مثل 

  ).سكر(يف قناة ) ستكونوا مثلهم
وأذكر هنا متحسرا ما يشري إليه اإلعالمي حممد حافظ يف دارسته 

من أن أكثر ) اجتاهات األطفال األردنيني حنو قنوات األطفال الفضائية(
، ومنشأ التحسر أن ما يف )١()mbc٣(قنوات األطفال مشاهدة هي قناة 

 هذه القناة  هو خليط من الفصحى السليمة، والعاميات احلجازية والنجدية
وعناية األطفال ا وشغفهم مبتابعتها نذير ال ينبئ خبري؛ . والقاهرية والشامية

وقد قرأت كثرياً من التعليقات والتدوينات يف شبكة املعلومات الدولية، 
وهي تكاد تجمع على أنه ال يطمأنّ إىل ما تبثه هذه القناة من حيث 

  . ة فيها بوجه عاماحملتوى، وأضيف إليها عدم االطمئنان إىل مستوى اللغ

                                 
  http://www.moslimonline.com) مسلم أونالين(موقع :  نقالً عن (١)
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  : والبرامج التثقيفيةلغة المذيعين -٢
 وسيلة للحفاظ على - وإن كانت يف األصل أداة للتفاهم-تعد اللغة 

التراث الثقايف، وطريقًا الكتساب املعارف، وهي تزود الفرد بأدوات 
 ما ارتقى مستوى -، وتسهم )٢(، وتعني على مكافحة األمية)١(التفكري

  .  يف رقي الذوق- املتحدثني ا
ومن هنا كانت العناية بألسنة املذيعني عناية بالثقافة والتراث والفكر 

بل . )٣(والذوق، وأي خلل فيهم يرتد على مستمعيهم وخباصة األطفال منهم
إن تعويد الطفل مساع الفصحى على ألسنة املذيعني يعلّمه اِجلد، ويورثه 

  . ط يف العقل اجلمعي بالعلم واملعرفةالشغف باملعرفة؛ ألن التحدث ا يرتب
 ومما ال شك فيه أن أقسام اللغة العربية وأقسام اإلعالم يف اجلامعات 
تنهض بعبء إعداد املتحدث الفصيح القادر على تويل العمل يف وسائل 

، فهي تدفع بأعداد من )٤(اإلعالم، وهي مقصرة تقصريا كبريا يف هذا األمر
، فال يكون يف وسع القنوات اليت يعروها الكثري من اخلرجيني غري املؤهلني

  .التفريط أيضا سوى االعتماد على غري املؤهلني

                                 
  .٨٤-٨٣أثر وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية يف اللغة العربية، :  ينظر (١)
  . وما بعدها٢٢٩الفصحى يف مواجهة التحديات، :  ينظر (٢)
لنفسية والتربوية واالجتماعية لبناء مناهج تعليم اللغة العربيـة،     األسس ا :  يراجع  (٣)

) ندوة مناهج اللغة العربية يف التعليم ما قبـل اجلـامعي     (ضمن    . رشدي طعيمة 
١٠٠.  

  .٤/١٢٨الضعف اللغوي يف وسائل اإلعالم، أسبابه وعالجه، :  يراجع (٤)
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والفضائيات موضع الدراسة تتفاوت يف احلرص على العربية الفصحى، 
على حسب ثقافة القائمني عليها ووعيهم وإدراكهم للمهام اجلسام امللقاة 

  .على عواتقهم
قدمة الفضائيات من هذا اجلانب، فهي ال تبثّ  واجلزيرة لألطفال يف م

شيئاً من موادها اإلعالمية إال بالفصحى، وتلزم مذيعيها استعمالَ العربية 
. حىت وهم خياطبون األطفال، وقد أثّر التزامهم الفصحى على ألسنة األطفال

ومثّ مقاطع كثرية يظهر فيها األطفال وهم حياولون جماراة املذيعني، وهذا 
. )١(ن حماولة التكيف أي جماراة حديث الشخص الذي خياطبهمضرب م

وهلذا من الفائدة على ألسن األطفال أثر كبري جداً؛ إذ هو يطلق قدرام 
. على التحكم يف خمارج احلروف، وميكّنهم من اإلبانة عن املشاعر بفصاحة

ابية اليت مث إن الرسائل اإلجي. وأهم من ذلك أن يأخذوا اللغة ممارسة ال تلقينا
حتملها هذه الطريقة كثرية جدا، ولعل أمهها إشعار الطفل ضرورةَ تعلم اللغة 

  .  وممارستها، وإيقاع سهولتها يف نفسه
ومثّ فضائيات تعىن بأن يتحدث املذيعون فيها بلغة فصيحة، ولكنها 
غالباً ما تأيت ركيكة مبتذلة ال تفصح عن مستوى عال من التمكن، ومن 

 ضعف العناية باختيار املذيعني األكفياء، وغياب املتابعة اجلادة أسباب هذا
هلم، ورمبا كان من األسباب ضعف وعي القائمني على القنوات بأمهية 

  . سالمة لغة املذيع
أما أغلب الفضائيات فاللغة على ألسنة مذيعيها أمشاج من العاميات 

                                 
  .١٦استخدام األساليب املسرحية يف تعلم اللغة، :  انظر (١)
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ناية مطلقًا، بل بلغ والفصيحة غري السليمة، بل إن بعضها ال يويل الفصحى ع
  .األمر ببعضها أن اختذت اللهجات العامية أساسا ختاطب به األطفال

واختاذ العاميات وسيلةَ تواصٍل مع املتلقي ليس خاصا بفضائيات 
األطفال، بل يشمل أغلب الفضائيات، وهذا األمر هو الذي جعل بعض 

 تنفيذ ملشاريع قدمية املهتمني ينادي بضرورة التنبه إىل خطر هذا التوجه وأنه
وال شك يف أن هذا التوجه أشد خطرا . )١(أرادت النيل من سلطان الفصحى

  .وأمر مثارا يف الفضائيات اليت ختاطب األطفال
وكان مما لفت نظري يف قناة اد العامة يف بعض السنوات تقدميها 

الطفل؛ برناجما لألطفال تتحدث فيه شخصيتان حمبوبتان قريبتان إىل نفس 
العتمادمها اإلضحاك والدعابة وتوزيع اهلدايا وحنو ذلك، واخلطري يف األمر 
أن إحدامها تصطنع لغة العمال غري العرب اليت شاعت يف السعودية واخلليج، 
وهي لغة سقيمة جداً، وقد كان لذلك أثر واضح يف ترسيخ تلك اللغة 

صية املمسوخة لغويا  وقد نقلت هذه الشخاهلجني يف ألسنة بعض األطفال،
فترة، مث يبدو أن القائمني عليها أدركوا خطر ما ) جمد لألطفال(إىل قناة 

تصطنعه من التحدث بتلك اللغة على األطفال خباصة، وعلى املتلقني بعامة، 
  .  )٢(فلم تعد تظهر

                                 
الفصحى ونظرية الفكر : و. ١٩-١٧ضياع اهلوية يف الفضائيات العربية، :  ينظر (١)

  . وما بعدها٣١حنو وعي لغوي، : و.  وما بعدها٢٣١العامي، 
قناة اد وتسويق ( وقد نبهت إىل خطر ما تنهجه القناة يف مقالة بعنوان  (٢)

 =بتاريخ  ١٥٣٨٢، نشرت يف جريدة احلياة، العدد )الفوضى اللغوية
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 إن اعتماد غري الفصحى من املسائل احلساسة جدا، وبعض الباحثني
عن اللغة اليت  قد ابتعدت  من احملطات وشركات اإلنتاج الكثرييشري إىل أن 

 منها الرغبة يف ، وذلك بدعاوى خمتلفة،مجعت أطفالنا من احمليط إىل اخلليج
 واستخدام بعض األلفاظ ، إىل االبتذال ذلكأدىف ؛نشر اللهجة احمللية احملكية

ِمي الربامج  اليت تتردد على ألسنة املمثلني والضيوف ومقََدرديئةوالكلمات ال
يف وســائل اإلعــالم، وعدم احلفاظ على احلد األدىن من األصول 

   .)١(والقواعد اللغوية واالستخفاف بقواعد اللغة العربية وإمهاهلا
وإن من املسائل اليت ينبغي للفضائيات أن تعىن ا يف براجمها التثقيفية 

ي وهيكلها ، ألا تعيد للغة حمتواها العاطف)مسرحة اللغة(مسألة 
، وهي وسيلة من أجنع الوسائل يف جعل اللغة أقرب إىل أفهام )٢(النموذجي

األطفال، وأيسر يف التعامل ا ومعها، وباإلمكان حتقيقها عن طريق الربامج 
احلوارية، وما مل تلتفت الفضائيات إىل هذا اجلانب املهم فسوف تفقد ما 

  . طفتهميكن عده من أيسر السبل إىل عقل الطفل وعا
يف خماطبة  )٣( أو الدارجة الدعاوى اليت تطالب باستعمال العاميةإن

  ــــــــــــــ
  .٣٣ص. م١٣/٥/٢٠٠٥هـ، ٥/٤/١٤٢٦  =

سهري علي أومري، نظرة يف اإلعالم املرئي املوجه للطفل، جملة : ينظر:  ينظر (١)
 م، نقال عن موقع ٢٠٠٦ نيسان إبريل ٢٩األصيل، السنة الثالثة، العدد 
wwww.risalaty.net  

  .١٧استخدام األساليب املسرحية يف تعلم اللغة، :  ينظر (٢)
مفردا، واحلق أن العامية عاميات ) العامية( كثريا ما يستعمل بعض الكتاب لفظ  (٣)

 =حىت يف البلد الواحد؛ وهذا ما يزيد خطورة اعتمادها لغة يف وسائل اإلعالم أو 
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، حبجة أن الفصحى ال تلىب احتياجات األطفال وال تتفق مع متطلبات الطفل
 هي دعاوى مردودة؛ بنجاح الربامج وتأثريها يف األطفال، وعناية )١ (العصر

ستبانة أن ما نسبته ذوي األطفال بفصاحة ما يقدم ألبنائهم؛ فقد أظهرت اال
وعلى أن  ممن استِبينت آراؤهم حريصون على سالمة لغة املذيعني،% ٨٧

يشاهد األطفال برامج باللغة الفصحى، وهم حمترمون للقناة اليت تقدم اللغة 
  . تقدميا صحيحا

واللغة اليت نريد أن حترص عليها الفضائيات هي اللغة الفصيحة 
ريق فيها ...ال هِلع يف احلرب هاع إذا( لغة السهلة، ولسنا نطمح إىل ظهور

على ألسنة املذيعني، بل نطمح إىل أن جند لغة إعالمية فصيحة ) واعلْكل ه
ذات بالغة جديدة؛ لتقوم حباجات هذه الوسائل اجلماهريية يف االتصال 

؛ وهذا مبين )٢(والتأثري، مع اتصافها مبا حتتاج إليه من تثقيف وإقناع وترفيه
 مراعاة ما تتسم به اللغة من مستويات تعبريية ووظيفية، ومعرفة ما على

فاللغة اإلعالمية اليت حتافظ . حيتاج إليه الطفل يف مراحله العمرية املختلفة
 )٣(على فصاحة األلفاظ ومجاهلا، مع نزوعها إىل اإلجياز والتبسيط والوضوح

  .ليههي مطلب مِلح حيقّق كثريا مما نطمع فيه وما نطمح إ

  ــــــــــــــ
  .التدوين ا والتأليف  =

 نظرة يف اإلعـالم املرئـي املوجـه للطفـل، نقـال عـن موقـع        :  ينظر (١)
wwww.risalaty.net  

  .٤٧-٤٦العربية لغة اإلعالم، :  ينظر (٢)
  .٧٨، ٦٢-٦٠العربية لغة اإلعالم، :  ينظر (٣)
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  : لغة األناشيد-٣
األنشودة من أكثر ما يلتفت إليه الطفل ويهتم به؛ العتمادها اللحن 
واإليقاع، ومن مثّ يكون أثرها أكرب وأظهر، فالطفل يستمتع بإيقاعها، 

وحني تكون لغة األنشودة ضعيفة ركيكة، أو . ويكتسب اللغة من خالهلا
  .ا وسوء فهمعامية مبتذلة يظهر أثرها على لسان الطفل ضعفً

إن استعراض واقع األناشيد يف الفضائيات يكشف مستوى مترديا جداً، 
  ).طه(و) كراميش(و) طيور اجلنة(وخباصة يف فضائيات خمصوصة ا مثل 

.  فالعامية السورية واألردنية مسيطرة على األناشيد يف تلك القنوات
توبة على الشاشة ويزيد األمر فسادا يف األناشيد اليت تظهر أشطرها مك

متزامنة مع اإلنشاد، فهي تكتب بعاميتها الرديئة اليت تسهم يف إضعاف 
مستويات األطفال لغويا، وهذا أمنوذج يكشف ما قصدت إليه، فقد جاء يف 

  :إحدى القنوات من أنشودة مكتوبة ما يلي
         االمتحانات توجع راسيلدراسي يل ما اصعب تئلال 

كما بدا أعاله مثخنة باخلطأ، وهي ذا ) الدراسة(ة فقد كُتبت كلم
  .  ترسخ اجلهل بالكتابة الصحيحة-ونظائرها كُثر–النمط 

وحىت ما يبثّ من أناشيد مصوغة بالفصحى يلحظ أن الركاكة 
حتوي إحدى : واألخطاء النحوية الفادحة ظاهرة فيه، فعلى سبيل املثال

فاخلطاب هنا صار للمؤنث، ) امحيينيا رب الكون (األناشيد  هذا الشطر 
  .وهو خيرج إىل اخلطأ العقدي الصريح

  :ويف أنشودة أخرى تأيت الصياغة خاطئة من حيث إمهال اإلعراب، مثل
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  سني ساعةْ حتفظ وقيت
  :من الصرف يف هذا الشطر) ضابط(أو إعرابه خطأ، كمنع كلمة 

  ضاد ضابطُ حيمي وطين
عدي واللزوم، أو بالغفلة عن وقد يكون اخلطأ من جهة اجلهل بالت

  :ترابط الكالم، مثلما يف هذا الشطر من األنشودة نفسها
  الم حلم ينمو جسمي

 ا إىل املفعول به) ينمو(وكأن الذي صاغه ظنه . متعديِردأو رمبا مل ي
، وقد وردت هذه اجلملة يف )ينمو به جسمي: (متعديا، بل أراد أن يقول

: وهو ال خيلو من اخلطأ أيضا، فهو يريد) يينمي جسم(قناة أخرى هكذا 
  ).ينمي(أو ) ينمي(

؛ )روضة(ويبدو جديرا بالذكر واإلشادة ما عليه واقع األناشيد يف قناة 
فهي تقدمها فصيحة واضحة؛ والسبب يف ذلك أا قناة تعليمية قبل أن 

 .تكون ترفيهية، وهي موجهة للطفل يف السن اليت تسبق دخوله للمدرسة
. )١(وهي سن مالئمة جدا لتعليم النطق وتنمية اللغة من خالل التلفاز

  ).جمد لألطفال(و ) مسسم(وكذلك أغلب األناشيد يف قنايت 
ويبدو من خالل االستبانة أن نسبة كبرية من األطفال تتأثر باللغة 
الفصحى وتنطق ا، من خالل متابعة برامج فصيحة أو أناشيد فصيحة، وقد 

من ذوي األطفال أن أبناءهم تأثروا تأثرا إجيابيا %  ٨٠ نسبته أظهر ما
وأن بعضهم اعتادوا نطق بعض اجلمل نطقًا . بالربامج املقدمة بالفصحى

                                 
  .٣٨التلفزيون ما له وما عليه، :  ينظر (١)
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فصيحا، وهذه النتيجة تدحض القول بصعوبة تلقني الفصحى لألطفال، 
  .  وتدعو إىل بذل مزيد من العناية ا وتنقيح ما يقدم من خالهلا

  :  الرسوم المتحركة لغة-٤
تعد الرسوم املتحركة أكرب جاذب للطفل، العتمادها التأثري البصري، 
وقد ذكرت بعض الدراسات أن الصور واأللوان من أشد العناصر تشويقاً 

، وإذا كانت الرسوم بصورها وألواا متحركة صارت أكثر جذبا )١(للطفل
  .وتأثرياً

 مع –طفال من رسوم متحركة واملالحظ أن ما يبثّ يف فضائيات األ
 تتجاذبه أهواء وتوجهات مريبة، فعلى سبيل املثال -اعتماد أكثره الفصحى

 على ترمجة األفالم غري العربية إىل اللهجة  املصريةؤسساتإحدى املدأبت 
القاهرية، مث نقلتها عنها بعض الفضائيات املصرية وغريها، وجت قناة 

)sat٧kids (ا مماثال فصارج نِطق الرسوم باللهجة املغربية اليت الت ت
 األطفال ما فيه، فإضافة إىل ما ينتج أللسنةويف هذا من اإلساءة . تكاد تفهم

عنه من إضعاف لعالقة الطفل بلغته، أجده وسيلة خطرية تسهم يف متزيق 
وهو يعيدنا إىل دعوة . وحدة األمة لغويا، وتبعد الطفل عن تراثه وثقافته

  .)٢(اليت ما تزال آثارها تضرب يف عمق الوعي اللغوي) اللغةمتصري (
ومن املظاهر اليت تسيء إىل الفصحى يف هذه الرسوم أن تكون غري 

                                 
  .٣٦٨قصص األطفال، :  ينظر (١)
أثر وسائل اإلعالم   : ، و ١٢٤تاريخ الدعوة إىل العامية وآثارها يف مصر،        :  ينظر  (٢)

  .٤٢ اللغة العربية، املقروءة واملسموعة واملرئية يف
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صافية من ألفاظ غري عربية، وكأنه يراد ترسيخها يف أذهان األطفال، فتنطَق 
، أو  )أوكي(الشخصيات فيها بالفصحى املَدوفة بألفاظ غري عربية، مثل 

ولو مل يكن يف هذا النهج سوى إيهام الطفل بعروبة . ، وما أشبههما)افوبر(
  .  هذه األلفاظ لكفى، وخباصة أا جتيء يف سياق ألفاظ فصيحة

إن الرسوم املتحركة ينبغي أن تنتج يف البيئة العربية ومن خالل رؤى 
ة، ختدم لغة األطفال، وقد خطَت قطر بالتعاون مع حكومة ماليزيا خطوة مهم

 على بعض ما حواه من غرابة -) صالح الدين(حني أنتجت فلما جيدا عن 
 وهو أمنوذج ملا ميكن لرأس املال املتضافر مع العقول -ومنحى أسطوري

  .املبدعة أن يفعله يف سبيل تقدمي برامج ترسخ اهلوية، وتسهم يف زيادة الوعي
م املتحركة ويف اجلملة ميكن أن تسهم برامج األطفال وخباصة الرسو

، هذا إن صيغت )١(اليت تنطَق بالفصحى يف رفع مستوى األطفال لغويا
وابتعد فيها عن التكلف والتقعر، وعن متطيط الكالم . صياغة سهلة جذابة

وإن أحِسن إخراجها إخراجا يعتمد على أحدث . متطيطًا ينفّر من الفصحى
  .ما وصلت إليه التقنية يف هذا اال

% ٩٥ف املتلقني إجيابيا يف هذه املسألة، فقد أبان ما نسبته وقد بدا موق
رفضهم أن يتابع أبناؤهم ما يبثّ باللهجات العامية، وتفضيل متابعة احلوار الفصيح 

وهذا الوعي اللغوي يؤكّد أن بعض القائمني على القنوات الفضائية . يف تلك الرسوم
  . قة احلساسة بني الطفل واللغةأقل إدراكًا وفهما من املتلقني لطبيعة العال

                                 
ضـمن  (أثر وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية يف اللغة العربية          :  ينظر  (١)

  .٤/٢٩٨) حبوث ندوة ظاهرة الضعف اللغوي
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  :لغة الشرائط الحوارية -٥
ختصص كثري من القنوات شرائط حوارية تفاعلية، يكتبها املشاهدون 
عن طريق خدمة الرسائل النصية الفورية، وغالب ما يكتب يف تلك الشرائط 
انفعاالت آنية وحمادثات وتعليقات أشبه بأحاديث االس، ويف بعضها أفكار 

ة أو شعارات قومية أو طائفية أو عرقية، وهي من اخلطر مبكان؛ ومن ديني
أجل هذا عمدت بعض القنوات إىل ضبط ما ينشر بتصفيته قبلُ، واستبعاد ما 

  .ال خيدم فكر القائمني على القناة، أو ما يسيء إىل بلد بعينه أو طائفة بعينها
وتتأثر وال وحيث إن قنوات األطفال ختاطب شرحية تتقبل وال تنتقي، 

  .تؤثّر؛ كان أمر التحكم يف الشرائط احلوارية أكثر أمهية، وأعظم جدوى
ومن تأمل واقع الشرائط احلوارية يف قنوات األطفال من حيث اللغة، 
وجد أا يف حضيض من الفوضى والعبثية واإلساءة املستمرة إىل لغة الطفل، 

ه األطفال ومن يسهم معهم فكثري منها يترك فيه احلبل على الغارب فيما يكتب
يف صياغته، فال رقيب على مستوى اللغة إمالئيا وحنويا، الحظ هذه 

  :النماذج
  .بأنواعه، انشا اهللا، ومل يبقى=  عليكي، أنيت، يب أنواعه 

  : والعامية طاغية على الكتابة طغيانا عجيباً، وهذه أمثلة
افْراح  مش راح قلّك، ويش، عمو، شو هاحلكي، كيفك خيتو، 

أين أنت = وفرفش، احبه وايد، حمتاج ليكي، هال بيك، وينج فديتج 
  !!.فديتك

بل يبلغ األمر بأكثرهم أن خيترع كتابة رديئة تسهم يف تردي 
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  .بااي، هاهاها، اهئ اهئ، مربووووووك: مستويات األطفال لغويا، مثالً
: اليف صياغة تلك املهازل اللغوية، مث(!!)  ويشارك املراقبون 

، وبدال من استعمال كلمة !)مراحب فيك يا صديقنا، أكيد بنقبلك ولو(
يف التوقيع على التعليقات الرمسية الواردة يف الشريط ) التحكم أو اإلدارة(

، وكل هذا من آثار الضعف اللغوي وقلة )الكنترول(احلواري جند كلمة 
  .الوعي عند املشرفني على القنوات
من ذوي األطفال % ٨٩ ما نسبته حنو ولقد أظهرت االستبانة أن

مدركون خلطر هذه الظاهرة على لغة الطفل، وأن هذه الشرائط توقع 
االضطراب يف وعي الطفل لنمط الكتابة ورسم احلروف، وقد تبلِبل ما 
درسه ووعاه عن الكتابة الصحيحة، إضافة إىل ما تثريه من إشكاالت كثرية 

  .  ا الفصيحمن جهة استيعابه اللغةَ يف مستواه

  :لغة اإلعالنات التجارية -٦
تبدو لغة اإلعالن التجاري متنازعة بني دعاوى وآراء ال تلقي باالً 

وعليه أصبحت هذه . للنواحي التعليمية والتربوية، واهتمامات جتارية خالصة
ومن خالل . اإلعالنات تصطفي اللهجات العامية يف الغالب لتقدمي عروضها

  : اإلعالنات تبين يل ما يلياستعراض عدد من تلك
القائمون على صياغة اإلعالنات هم يف الغالب من املعلنني أنفسهم، 
وهذا ما يفسر اختالف لغاا يف القناة الواحدة، والذي حيكم سالمة لغة 

ويف . اإلعالن من فسادها هو مدى وعي املعلن وثقافته وحرصه على اللغة
لكون حساً نافذاً يف تركيب الصياغات الغالب توكل الصياغة إىل موظفني مي
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الالفتة للنظر، املؤثّرة يف الطفل وأهليهم، ولكنهم جيهلون القوالب الفصحى 
وبعضهم ضعيف اإلدراك عاجز عن أن يصوغ بلسان . اليت حتقّق ما يريدون

  .عريب مبني؛ فيجعله ذلك مياال إىل ما يستسهله
ىل الوعي اللغوي؛ ومن مث إن القائمني على بعض القنوات يفتقرون إ

أجل هذا ال يرون فارقاً بني أن يقدموا اإلعالن بالفصحى أو بالعامية؛ فهم 
يف حاجة إىل أن ينبهوا إىل أمهية الفصحى يف ضبط لسان الطفل وثقافته 

وأن يبين هلم أمهية إسناد أمر اللغة املستعملة يف اإلعالن . ومستوى إدراكه
  .إىل خمتص واٍع متقن

هد على ما يصاغ بالعامية من تلك اإلعالنات كثري، وال أرى والشوا
داعيا لذكره، ولكين أشري إىل أن بعضها يصاغ بلغة فصيحة مشوبة باللحن، 

  .ورمبا كان يف هذا من األثر السليب ما ال يقلّ عن سابقه
ومن األمثلة على اإلعالنات غري الصافية من اللحن، ما جاء يف إحدى 

 علبة ألوان اشتري(بكسر اهلمزة، و)  شهيتكإرض(ا النحو القنوات على هذ
  ).وخذ أخرى جمانا

وكان من النتائج اليت وصلت إليها من خالل االستبانة أن الوعي 
بضرورة تفصيح لغة اإلعالن هو أكرب عند املتلقني، فقد أظهر ما نسبته 

وهذا يعين إدراك ما هلذه . تفضيل اإلعالن الفصيح على ما عداه% ٧٥
اإلعالنات التجارية املصوغة بغري الفصحى من آثار سلبية على اللغة؛ ألا ال 
تم باألهداف القومية وال بأصول اللغة وقواعدها، فالكلمات واجلمل حتشد 
فيها حشدا ارجتاليا، وتفرغ يف قوالب لغوية هجينة ختتلط فيها العامية 
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  .)١(بالفصحى، والعربية باألجنبية
الن التجاري يف فضائيات األطفال أخطر أثرا؛ ألن الطفل يكون إن لغة اإلع

يف مرحلة اكتساب اللغة، فإذا وقر اللفظ اهلجني أو امللحون يف أذنه، أو مسع 
. احلروف من غري خمارجها الصحيحة ثبت ذلك كله يف لسانه، وعسر اقتالعه

للسمع وأشد أن اللفظ اهلجني الرديء واملستكره أعلق باللسان، وآلف "وخباصة 
  .)٢("التحاما بالقلب من اللفظ النبيه الشريف، واملعىن الرفيع الكرمي

                                 
  .٤/١٢٧الضعف اللغوي يف وسائل اإلعالم، أسبابه وعالجه، :  ينظر (١)
  .السابق، نفسه:  ينظر (٢)
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  :كتابيالمستوى ال -٧
وهذا يتصل مبا ذكرته آنفًا يف حديثي عن لغة الشرائط احلوارية واألناشيد 
وحنوها، ولكين خصصته بفقرة مستقلة؛ ألين أستعرض هنا ما تكتبه القناة 

  . ربنامج أو تعليقًا على خرب أو أنشودة وحنو ذلكنفسها وجتعله عنوانا ل
إن العناية مبستوى ما يكتب على الشاشة من حيث سالمة الرسم اإلمالئي 
وصحة األداء النحوي مهمة جدا؛ حىت تسهم القنوات يف تثبيت ما يدرسه 

  . األطفال، وحىت تكون رافدا يف تثقيفهم ومتكينهم من لغتهم قراءة وكتابة
الً أن أمساء بعض الربامج يف قناة روضة اليت ختاطب األطفال نالحظ مث
 تكتب كتابة غري صحيحة، فمثال كُتب عنوان إحدى )١(يف سن مبكّرة
! ، بإثبات اهلمزة على أا قطع  ال وصل) حولكأنظر: (األناشيد هكذا

  .بال إثبات لنقطيت الياء املتطرفة) ىنيا حصا(ومثلها أيضا 
بعض األناشيد تظهر العامية ظهورا بينا، فعنوان ويف كتابة عناوين 

ومن الواضح أن ). قوم يا كسول): (كراميش(إحداها كُتب هكذا يف قناة 
لن تؤثر يف قدرة الطفل على الفهم ) قُم(كتابة الفعل كتابة سليمة هكذا 

  . واالستيعاب، بل سوف تزيده مرانا على النطق الصحيح والكتابة السليمة
انة ذا األمر تكشف غياب الوعي بأمهية التلفاز يف معاجلة إن االسته

وفيها ما يدلّ على انفصام بني العلم والعمل، وبني . )٢(اللغة تلفظًا وكتابة
  .التعليم والواقع

                                 
  . جتذب األطفال حىت يف سن متقدمة-املبكرة وإن خصت بسن الطفل – وهي  (١)
  .٣٢جتربة التلفزيون السعودي يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، :  ينظر (٢)
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 وما تلك إال مناذج تقرع نواقيس اخلطر على لغة األجيال، فهل ميكن 
هلا ج التنقية اللغوية ملا أن تتداعى الفضائيات العربية إىل وثيقة تنهج من خال

  يبث فيها؟ 



٢٢٩  ائيات الموجهة للطفل الواقع والطموح اللغة العربية في الفض

  :خامتة
إن قنوات األطفال تتحمل عبء تقدمي اللغة الفصحى، فهي حمـضن           

 عون للمدرسـة  - أي القنوات–رئيس يتلقف الطفل من خالله لغته، وهي    
ولألسرة يف حتبيب اللغة لألطفال، ويف تيسري فهمها واستيعاا، ويف جعلـها      

ة املأخذ، ويتسنى هذا حني تكون الفصحى هي لغةَ املذيع          قريبة املتناول، هين  
  .واملشهد احلواري والقصة والربنامج التثقيفي واألنشودة

ولتلك القنوات تأثري متراكم على مدى سنني عدة من عمر الطفل، 
وعليه ينبغي للمؤسسات احلكومية واخلاصة أن تسعى جهدها إلنتاج برامج 

عل من أهدافها تيسري العربية لألطفال، وحتبيبها تنطق بالعربية الصحيحة، وجت
مطلوب لتجنيب النشء غوائل "مع التشدد يف هذا األمر، فإنه . إليهم

الفوضى اللغوية، ومساعدم على تنظيم الفكر، وال يشفع للتهاون يف هذا 
الشأن ما يساق من حجج بأن طبيعة اإلعالم تفرض السرعة، فال جيد 

  .)١("لكايف للتجديدالقائمون عليه الوقت ا
وال بد من اإلحلاح على أمهية هذا األمر؛ ِحجاجاً ملن يهون من شأن 
استعمال الفصحى يف خماطبة الطفل، ومنهم من أشار إىل أن وضع قنوات 

، زاعما أن اعتماد بعض القنوات على الفصحى هو من "سيئ جداً"األطفال 
ون الربامج الوثائقية وفاته أن كل العرب يشاهد. )٢(أسباب ذلك السوء

                                 
ضمن حبـوث   ( أثر وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية يف اللغة العربية            (١)

  )بتصرف. (٤/٢٩٨) ندوة ظاهرة الضعف اللغوي
 =) قنـوات األطفـال حتتـاج إىل تغـيري شـامل           : (bbcقـع    نقالً عن مو    (٢)
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الفصيحة ويتابعون األخبار باللغة الفصيحة، ويتقبلون ويفهمون، دون أن 
تظهر أمارات استصعاب أو عجز عن الفهم؛ وبذلك ينهض الدليل الواضح 

 من خالل وسائل اإلعالم )١(على إمكان جعل الفصحى لغة التخاطب
  .وخباصة ما وجه منها لألطفال

 إىل الثمار اليت جننيها من اعتماد الفـصحى لغـة           وال بد من اإلشارة   
لربامج الطفل، وأمهها تنقية اللسان من اهلجني واملبتذل، والسمو باملـدارك،           

  .واإلسهام يف زيادة املعجم اللغوي، وهي تعني األطفال على التقدم الدراسي
ويف جمال اختاذ التلفاز وسيلة لتعليم اللغة جيدر التذكري مبا توليه بعض 
الدول الغربية من حرص على تعليم لغاا، مثل ما جند يف هيئة اإلذاعة 

، ليس لغري الناطقني )٢(اإلجنليزيةالربيطانية اليت ميكن عدها مدرسة يف تعليم 
  . فحسب، بل حىت ألهلهااإلجنليزيةب

  :التوصيات
انطالقًا مما استعرضته وأشرت إليه سابقًا أنتهي إىل إيراد التوصيات 

تالية علّها تسهم يف تغيري واقع اللغة العربية يف الفضائيات املوجهة إىل ال
  :الطفل، وهي هذه

  ــــــــــــــ
=  http://www.bbc.co.uk  

  .٢٢٧الفصحى يف مواجهة التحديات، :  ينظر (١)
  .٢٩جتربة التلفزيون السعودي يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، :  ينظر (٢)
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سن قوانني حتمي العربية يف وسائل اإلعالم بعامة، والفضائيات املوجهة        )١
 .)١(إىل الطفل خباصة

على إدارات األقمار الصناعية أن حترص على حجب ما يفسد اللغـة             )٢
ا، مثلما تفعل مع القنوات املثرية للطائفية       العربية الفصحى ويسيء إليه   

 .أو العصبية القبلية أو العنصرية، أو املضادة لبعض السياسات
إجياد ميثاق إعالمي خاص بقنوات األطفال، يكون من أسسه حفـظ            )٣

  . العربية والعناية ا
على أقسام اللغة العربية يف اجلامعات العربية أن تأخذ زمام املبادرة يف             )٤

 يف إعداد برامج لتسهيل تعلّم العربية وتعليمها مـن خـالل            االشتراك
 .فضائيات الطفل

على اامع اللغوية واجلمعيات العلمية املعنية باللغة أن تعقد شراكات           )٥
 .مع تلك الفضائيات إلعانتها على املراقبة اللغوية وإمدادها باملختصني

هيل خمتصني يف   وعلى اجلهات املعنية بالعربية أيضا أن تعقد دورات لتأ         )٦
 وفصاحتها، وسـالمة    األلسنتقدمي برامج األطفال، يهتم فيها بذالقة       

خمارج احلروف، ويدرب امللتحقون ا على مراعاة مـستوى الطفـل           
 .دون التفريط باللغة الفصحى

                                 
اية اللغـة يف     هذه التوصية هي عينها ما دعا إليه حممد الربيع وإن كان يعين مح              (١)

اللغـة العربيـة يف     : ينظر. كل جماالت احلياة، وأنا هنا أخصها بوسائل اإلعالم       
  .٦٢وسائل اإلعالم، 
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على اامع واجلمعيات أيضا أن تبادر إىل عقد الصلة مع الفـضائيات             )٧
ثّ فيها، وبيان أمهيـة خماطبـة الطفـل         التعليق على ما يب   : من خالل 

 .بالفصحى، وضرورة التخلي عن تقدمي الربامج بغريها
؛ ألا ال تسعف يف     )املدبلجة(التقليل من نقل الربامج األجنبية املعربة        )٨

بناء تفكري الطفل وفق منظومة القيم اليت ينتمي إليها، ومنها االعتـزاز            
 .باللغة العربية

عربية إعدادا يوائم مستوى الطفل، وحيبب العربية       إعداد برامج لتعليم ال    )٩
إليه، وهذا حيقِّق ما يدعو إليه بعض املختصني بتعليم العربية من ضرورة        
تنمية مهارات االستماع مـن خـالل بـرامج اإلذاعـة والتلفـاز،             
واستخدامها يف عرض الدروس عرضا منظما، ليكون االسـتماع إىل          

 .)١(تلك الربامج جزًءا من املنهج
تتوىل إحدى اجلهات اخلادمة للعربية تقدمي جـائزة سـنوية ألفـضل          )١٠

برنامج لألطفال خيدم الفصحى، وجائزة سنوية ألفضل فضائية تقـدم          
  . الفصحى للطفل تقدميا حسناً

واهللا املسؤول أن يسخر للعربية من يهيئ هلا مكاناً ومكانة بني لغات 
  .األمم، واحلمد هللا رب العاملني

                                 
  .٦٤االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية، ص:  ينظر (١)
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  : البحثمراجع
االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية، وجيه املرسي إبـراهيم، و            )١

حممود عبداحلافظ خلف اهللا، نادي اجلوف األديب، سـكاكا، الطبعـة     
 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١األوىل، 

أثر وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية يف اللغة العربية، جابر           )٢
 .هـ١٤١٨ط، .، املدينة املنورة، دقميحة، نادي املدينة املنورة األديب

األساليب املسرحية يف تعلم اللغة، آلن مويل و آلن دف، ترمجة علي             )٣
بن أمحد الغامدي، مكتبـة العبيكـان، الريـاض، الطبعـة األوىل،            

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧
ن، الطبعـة األوىل،    .اإلعالم مفاهيم، علي النجعـي، الريـاض، د        )٤

 . م١٩٩٦/ هـ١٤١٧
ال املسلمني، أمحد احللييب، جملة جامعـة اإلمـام         اإلعالم وثقافة أطف   )٥

حممد بن سعود اإلسالمية، العدد الثاين واألربعـون، ربيـع اآلخـر            
 .هـ١٤٢٤

البث املباشر حقائق وأرقام، ناصر بن سليمان العمر، دار الـوطن،            )٦
 .هـ١٤١٢الرياض، الطبعة األوىل، 

معـة   حبوث ندوة ظاهرة الضعف اللغوي يف املرحلة اجلامعيـة، جا          )٧
ــاض، د    ــالمية، الري ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ط، .اإلم

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨
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عبدالسالم هارون، مكتبة اخلاجني،    : البيان والتبيني، اجلاحظ، حتقيق    )٨
 .م١٩٧٥القاهرة، الطبعة الرابعة، 

تاريخ الدعوة إىل العامية وآثارها يف مصر، نفوسة زكريا سعيد، دار            )٩
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، 

جتربة التلفزيون السعودي يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا بني            )١٠
الواقع والطموح، عبداهللا بن موسى الطاير، دار الطاير، الرياض، الطبعة        

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣األوىل، 
التلفزيون ما له وما عليه، فاضل حنا، مؤسسة الرسـالة، بـريوت،             )١١

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢الطبعة األوىل، 
عبدالرمحن الوكيل، مكتبـة ابـن      : الروض األنف، السهيلي، حتقيق    )١٢

 .هـ١٤١٠تيمية، القاهرة، 
 ضياع اهلوية يف الفضائيات العربية، عائض الردادي، كتيب الـة           )١٣

 .م٢٠٠٠مايو / هـ١٤٢١، حمرم ٣٧العربية، العدد 
العربية لغة اإلعالم، عبدالعزيز شرف، دار الرفاعي، الرياض، الطبعة          )١٤

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ألوىل، ا
الفصحى يف مواجهة التحديات، نذير حممد مكـتيب، دار البـشائر            )١٥

 .م١٩٩١/ هـ١٤١٢اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
ن، الريـاض،   .الفصحى ونظرية الفكر العامي، مرزوق بن تنباك، د        )١٦

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨الطبعة الثانية، 



٢٣٥  ائيات الموجهة للطفل الواقع والطموح اللغة العربية في الفض

تصدر مـع جريـدة     (فية  يف اجتاه الغد، إبراهيم التركي، الة الثقا       )١٧
 .هـ١٩/٤/١٤٣٢، ٣٣٦، العدد ) بالرياضاجلزيرة السعودية

قصص األطفال، دراسة نقدية إسالمية، حبيب بن معلى اللوحيق، دار    )١٨
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨املسلم، الرياض، الطبعة األوىل، 

اللغة العربية يف عصر العوملة، حممد بن عبدالرمحن الربيع، سلـسلة            )١٩
ة النيــل للنــشر والتوزيــع، اجليــزة، ، هبــ)أصــوات معاصــرة(

 . م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠
املسلمون يف مواجهة البث املباشر، دار طويق، الريـاض، الطبعـة            )٢٠

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧األوىل، 
حنو وعي لغوي، مازن املبارك، مؤسسة الرسالة، بـريوت، الطبعـة           )٢١

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦الثانية، 
-٩(عي  ندوة مناهج اللغة العربيـة يف التعلـيم مـا قبـل اجلـام              )٢٢

، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض،  )هـ١٣/٧/١٤٠٥
 .ت.ط، د.د
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  :ملحق
  ةاستبان

  :الفضائيات اليت تشملها االستبانة
د لألطفال، سبيس تون، إم يب سي قناة اجلزيرة لألطفال، براعم، جم

  ، أجيال، كراميش، مسسم، روضة، طيور اجلنة٣
  .ضع عالمة يف املربع الذي ختتاره

  :عالقة الطفل مع الفضائيات بعامة -١
  أحيانا  ال  نعم  املوضوع

        الطفل متعلق بالفضائيات
ل يفضل قناة واحدة يشاهدها     الطف
  دائما

      

الطفل يـشاهد قنـاتني أو ثالثـاً        
  باستمرار

      

الطفل يقضي أكثـر مـن ثـالث        
ــشاهدة   ــا يف م ــاعات يومي س

  الفضائيات
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  :موقف األسرة من اللغة يف الفضائيات -٢
  أرفض بشدة  أرفض  أوافق  أوافق بشدة  املوضوع

          ا للطفلاسم القناة العريب يشجع على اختياره
سالمة لغة املذيعني يف قنوات األطفال مهمة 

  جداً
        

أحترم القناة اليت حترص على تقدمي اللغة 
  العربية تقدميا صحيحاً

        

أفضل أن يشاهد الطفل برامج باللغة العربية 
  الفصحى يف سن الطفولة املبكّرة

        

أفضل أن يشاهد الطفل برامج باللغة العربيـة        
  ى يف مجيع سنوات الطفولةالفصح

        
    

          أفضل أن يتابع الطفل األناشيد الفصحى
            الفصحى تساعد على تقومي لسان الطفل

أفضل أن يشاهد الطفل الربامج الـيت تبـث         
   مهما كان سنهاإلجنليزيةب

        

أفضل أن يشاهد الطفل الربامج الـيت تبـث         
   سنوات فما فوق٩ من سن اإلجنليزيةب

        

ال فرق عندي بني أن يتابع الطفل ما يبـثّ          
بالعربية وما يبثّ بغريها من اللغات األجنبيـة       

  ) مثالاإلجنليزية(

        

املصرية أو  (الربامج املنطوقة باللهجات العامية     
جيدة وال بأس مبتابعة الطفـل  ) السعودية مثالً 
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  أرفض بشدة  أرفض  أوافق  أوافق بشدة  املوضوع
  هلا 

الشرائط احلوارية الفورية اليت تبثهـا بعـض        
  قنوات تسيء إىل لغة الطفل ال

        

الشرائط احلوارية تسيء إىل سـالمة كتابـة        
  الطفل إمالئياً وحنويا

        

املشاهدة اجلماعية للربامج تساعد األطفـال      
  على فهم اللغة

        

من املهم أن تقدم الفضائيات برامج لتعلـيم        
  اللغة العربية
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  أرفض بشدة  أرفض  أوافق  أوافق بشدة  وعاملوض
الطفل حيب متابعة الربامج املقدمة     

  بالفصحى
        

الطفل ال جيد صعوبة يف متابعـة       
  الربامج املقدمة بالفصحى

        

الربامج املقدمة بالعاميـة أسـهل     
  استيعاباً وفهماً على الطفل

        

الطفل يتأثر بـالربامج املقدمـة      
  بالفصحى تأثرا إجيابيا

        

متابعة الطفل للـربامج املقدمـة      
  بالفصحى تسهل فهمه ملا يدرس
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  أرفض بشدة  أرفض  أوافق  أوافق بشدة  وعاملوض
متابعة الطفل للـربامج املقدمـة      
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الطفل على فهم اللغة حىت قبـل       
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  أرفض بشدة  أرفض  أوافق  أوافق بشدة  ملوضوعا
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التجارية املوجهة يف قنوات األطفال 

  مصوغة بالفصحى

        

الطفل يتعلق باإلعالنات التجارية 
  املصوغة بالفصحى

        

ال أرى أمهية للغة اإلعالن التجاري 
  يف قنوات األطفال

        

 لغة اإلعالن التجاري الفصحى
  توسع مدارك الطفل اللغوية
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٢٤٣   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

  املقدمــــة
احلمد هللا محدا كثريا، وأستعينه على أمري كله، وصلى اهللا وسلم على 

غوية فإن الدراسات الل: النيب اخلامت حممد  وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد
العربية ال ينضب معينها، وال ينتهى إىل قعرها، وال يزال جماهلا ذا سعة وتناٍم، 
وإن االجتاهات احلديثةَ يف اللسانيات ـ وال سيما اال احلاسويب منها ـ 
لتدعو بين العربية إىل مواكبتها ومسايرا مبا يتدفق من أارها الثرة، املنبعثة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكالم فصحاء من القرآن الكرمي وحديث 
العرب، حلماية هذه الكنوز مما يزمحها وحياول تضييق أفقها من اللغات 
والعاميات، ويعد هذا مطلبا مهما يف اجتاه الربامج اجلديدة يف اجلامعات 

  .املعنية باللغة، ويف مصادر التعلم احلديثة ووسائله
حلاجة إىل تعميق الدراسة يف جمال ومن منطلق هذه املواكبة تأيت ا

استعمال احلاسب اآليل خلدمة العربية، لتفضي إىل استعماله أداةً فعالة يف 
اللسانيات العربية، لتحقيق مجع من األغراض اليت ال يزال دارسو العربية 

تنبيه دارسي النحو العريب على نتائج : ينشدوا يف هذا اال، من أمثال
احلاسوبية، وجماالِت إفادة النحو العريب من احلاسب، الدراسة النحوية 

 غموضها  لغة احلاسب وضبطها عربيا لتسهيل دراستها، وإزالِةتنظيِمو
 من ترمجتها ونقلها من اللغات األوروبية، ووضِع قوانني عامٍة شيءالنا

ب ، دراسة لغة احلاسومصطلحات من العربية الفصحى، الستعماهلا يف 
القوية بني اللغة العربية باعتبارها إحدى اللغات العاملية املهمة  الرابطة وإدراِك

وإعادِة توزيع عناصر الدرس النحوي العريب بطرٍق وعلوم احلاسب اآليل، 
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 مناهج التعليم يف اللغة العربية بدعمها مبا وتطويِريتقبلها احلاسب اآليل، 
  .ك من األهداف، وحنو ذلتتيحه هذه التقنية يف مجيع طرق التعليم وأساليبه

ويأيت هذا البحث مضافا إىل بعض البحوث والدراسات اليت سبقته يف 
هذا اال، وهلا أثرها احملمود يف لفت القارئ العريب إىل هذا اال وأمهيته، 
والتعريف به، وهي متعددة ويطول املقام بذكرها، ولكن أُحيل القارئ 

" انيات احلاسوبية العربيةدليل الباحث إىل اللس:" الكرمي هنا إىل كتاب
ليقف على عناوين تلك البحوث . خالد اجلرب. د:و. وليد العنايت. د: ملؤلفيه

هـ، وجد ١٤٢٨والدراسات، مع خمتصرات هلا وتعريفات ا، نشراه عام 
حتديد اخلصائص الصرفية للمفردات "ـ١: بعد ذلك أعمال أخرى، منها

وعبد اهللا بن حممد يحىي حممد احلاج، ل  " اجلملةالعربية آليا اعتمادا على بنية
 جهود معهد حبوث احلاسب ـ٢. )١(الرمحن الصغري عماد عبداألنصاري، و

وااللكترونيات يف حبوث اللغة العربية، مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
النطق اآليل للكالم العريب، والتعرف : "يف الرياض، وهي متعددة، ومن أمهها

نظام التشكيل اآليل : " و" احمللل الصريف للكالم العريب: " و" اآليل عليه
: و" التصنيف اآليل للنص العريب حسب موضوعه: "  و"للنص العريب

  .)٢(وقواعد البيانات العربية" التعرف الضوئي على الكتابة العربية"
هذه أمثلة لبعض الدراسات السابقة يف هذا اال ، وكلها ذات نتائج مهمة 

                                 
اللغوية العربية ) الذخائر(سجالت الندوة الدولية الثانية حول املصادر : منشور يف  ) ١

  .هـ١٤٣٠اسوبية، القاهرة، مصر، وأدواا احل
 /http://ceri.kacst.edu.sa :انظر موقع املعهد على الشبكة اإللكترونية) ٢
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لدرس اللغوي العريب، ولكنها ال تزال أولية، وروض اللغة العربية يف جمال يف ا
احلاسب اآليل ال يزال أُنفًا، مفتوحا لدراسات أعمق، وحبوٍث أكثر تلبيةً حلاجة 

 طُرق برجمة الدرس أحدمها: القارئ العريب، وال سيما ما يتعلق مبجالني اثنني
 تقريب لغة الربجمة احلاسوبية ألساليب رواآلخ. النحوي العريب وتوصيفه حاسوبيا

  .الدراسة اللغوية العربية، مبا يوافق مصطلحات علم النحو العريب
ومن هذين االني انطلق هذا البحث مستفيدا من الدراسات املشار 
إليها ومن أمثاهلا، إلضافة بعض اخلطوات اليت أحس بأمهية إضافتها يف 

 بإحلاح قراء العربية على املتخصصني فيها أن االني السابقني،  ومدفوعا
يولُّوا جهودهم شطْر ما يالمس واِقعهم، وجيدون أنفسهم مدفوعني إليه 
ملسايرة من سواهم من األمم، ليكون مثة جتديد يف العرض والشرح، وتطوير 
ألساليب التعليم، وتعريف مبا وصلت إليه الدراسات يف هذا اال، وتقريب 

 العريب مبا ينشغل به الناس يف حيام من وسائل يؤثروا ويتقبلوا، للنحو
وليكونَ ذلك عونا على نشر العربية، والدعوة إىل علومها، وتسهيِل 
قواعدها، وجتديِد رسِم معاملها، انطالقا مما وصلت إليه التقنيات احلديثة، اليت 

 واختاذها ألغراضهم دخلت يف كل جمال، وتسابق الناس يف االستفادة منها،
  .الثقافية واحلضارية

وإن استعمال احلاسب اآليل يف الدراسة النحوية العربية يعد أمرا غري 
مألوف، وعمال غري معتاد يف جمتمعاتنا، ولذلك قد يشكك بعض طالب 
العربية يف نتائجه، ويصعب عليهم التصديق بفوائده،ألن جدواه ال تزال 

بري فيه قد يقل وجوده يف املؤسسات التعليمية لدينا، حمدودة يف أذهام، واخل
ولكن ذلك كله يزول بالتجربة واالختبار، ومراقبة النتائج وحتليلها 
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 نوتفسريها، ومقارنتها مبا سواها، وااللتفات إىل النتائج الطيبة اليت حققها م
جرب من املؤسسات والشركات، ومن األمثلة على ذلك ما حققته شركة 

اليت طورت كثريا من مناهجها وبراجمها باللغة العربية، بعد " كروسوفتماي"
ترمجتها وبرجمة أنظمة حنوها وصرفها وأصواا، وصار العامل العريب اليوم كلُّه 

  .يستفيد منها
وجيمع هذا البحث بني منهج التطبيق العملي املباشر، واألسس النظرية 

حلاسوبية، للتنبيه على أمهية األمرين معا، التقعيدية، لقضايا الدراسة النحوية ا
وأن هذا اال ال تكفي فيه الدراية الفنية املقصورة على املعاجلة اآللية 
ألصوات اللغة، وال املعرفة اللغوية اردة، فإن االستفادة من اإلمكانات 
اهلائلة للحاسب اآليل يف تطوير الدراسات اللغوية حيتاج إىل خربة عالية 

ة كافيٍة يف ذَيِن االني ِكلَيِهما، وِقلَّتهما هي منشأ شكوى الدارسني ودراي
العرب من استمرار قصور اللسانيات احلاسوبية يف جمال التحليل النحوي 

   )١(بدرجة عالية

   

                                 
التشريح البنائي :"ممن أشار إىل ذلك القصور الدكتور حممد عطية العريب يف حبثه) ١

املنشور يف السجل العلمي لندوة تقنية املعلومات والعلوم " ملشكِّل آيلّ عريب
ية والعربية، املقامة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الشرع
   .٤٦٧ـ٤٦٥هـ صـ١٤٢٨صفر
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  احلاسوبيالدرس النحوي وجماالت تطبيق علم اللغة 
بعامة، ألا   الرئيسةالدرس النحوي يتصل مبجاالت الدراسات اللغوية

إما متهيد خلطواته األوىل، كاألصوات والبىن الصرفية، وإما مكونات لنظامه 
وأنساقه، كاملفردات املعجمية واألدوات التركيبية، وإما مفاهيمإطاره العام  

ويف كل ذلك ميكن توظيف علم نبئُ عنه اجلمل ودالالت املضامني، الذي ت
، )١(وهي متنوعة ومتعددةيت تتصل باللغة، واللغة احلاسويب جبميع جماالته ال

  : ما يلي  وأكثرها عمومية أمههاومن 

  مجال استرجاع المعلومات: أوال
الت اليت يستخدم هلا احلاسوب استرجاع املعلومات، وهو امن أهم ا

وسيلة البحث واملطالعة والتصحيح واالستكشاف، واملراجعة والتدقيق، وحنو 
تادوا إلجراء هذه األعمال االكتفاء بالكتب وما ذلك، وكان الناس قد اع

 وجود احلاسوب وبعد،ينتظم معها من االت والصحف وأنواع الوثائق
 وأصبح اإلنسان يفتح اجلهاز اآليل ،فعالة هلذه األغراضأضاف وسيلة 
فينتزع النظام ، ط املتعلق باملعلومة اليت يريدهاأو الراب، فيدخل سؤاله

والدارس وع املستفسر عنه فيعرضها للقارئ ، ملوضالنصوص املتعلقة با
 أو ،والبحث، لغرض االطالع_ صية ـ كغريه االنحوي يوظف هذه اخل

ومن ، لك وحنو ذ، والتقومي ، واملقارنة ، واجلمع ، والنشر والتوضيح، النقل
للكلمات والتراكيب حني أهم ما خيدم الدارس النحوي هنا النطق السليم 

                                 
   .١٣١نبيل علي ص. اللغة العربية واحلاسوب، د:انظر) ١
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الضبط اآليل كذلك و ، مسجال بصوت آدميآليا كان أو يسمعه من اجلهاز 
  .وحنو ذلك ، وبناء اجلمل ، والتصنيف للموضوعات ، للكلمات 

  الترجمة اآللية: ثانيا
، إن إجراء الترمجة اآللية يعتمد على عناصر أوهلا وأمهها فهم النص 

وفهم العالقات القائمة بني ، وفهم النص مرتبط بفهم نظام التركيب 
وداللة اللفظة يف سياقها النحوي ، وعالقات تناسق معاين اجلمل ،ردات املف
ومن هنا جاءت أمهية املعرفة ، ألن اللفظة ال تفسر معزولة عن سياقها ، 

، مقرونة بعلم اللغة احلاسويب ونظمه ، اللغوية الشاملة للنظم النحوية بعامة
وطرق ، رمجة ة املتتراعى فيه خصائص اللغ، لتصميم مترجم لغوي آيلّ دقيق 

تعبريها عن املعاين، واحمللِّل النحوي اآليل هو الذي حيدد ِبنية اجلمل العربية 
، وإن الترمجة اآللية حتكمها قوانني لغوية )١(املكافئة جلملة اللغة املترجم إليها

تعتمد على صحة ما استودعه اجلهاز اآليل، وال ميكن وجود ترمجة آلية 
املراد ترمجته إال بتخزين قواعد حنوية شاملة ودقيقة، صحيحة موافقة للنص 

ويتطلب ذلك إتقان مجيع مستويات التحليل اللساين، الصويت والصريف 
، ألجل توصيف مستوعب، واستقراء تام )٢(والداليل) التركييب(والنحوي

  .مستوٍف للضوابط اليت انتهى إليها علماء النحو العريب
 برامج للترمجة أعدها حاسوبيون مل ولقد وقعت أخطاء مشينة جدا يف

                                 
 ٤١٩نبيل علي ص. اللغة العربية واحلاسوب، د ) ١
ث مؤمتر أسعد أبو لبدة ، ضمن حبو. د" اللغة الشبكية العاملية وعوملة املعرفة: "انظر) ٢

 .٩٩ـ٩٨ص .األردن.٢٠٠٢أطلس الدويل الثاين يف اللغة والترمجة لعام
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يعرضوها على ذوي اخلربة النحوية الكافية، فجاء توصيفهم النحوي متضمنا 
أمورا يرفضها الدرس النحوي مجلة وتفصيال، مثل تنوين االسم احمللَّى 

وتنوين الضمري، وعدم حذف حرف العلة من املضارع الناقص ) ال(بـ
) إنَّ(رجعه، واخللط بني  مواضع كسر مهزةازوم، وعدم مطابقة الضمري مل

وحنو ...ومواضع فتحها، وعدم حذف نون مجع املذكر السامل لإلضافة
، وهذا يؤكد ضرورة اعتماد الترمجة اآللية على الدرس النحوي )١(ذلك

  .املوصف توصيفا دقيقا، حتت جمهر املتخصصني النحويني

  أنظمة التفاعل والمشاركة:ثالثا 
كة اليت يكون فيها املشارونة  علم اللغة اآليل أنظمة املقارمن جماالت

ومن هذه األنظمة أنظمة قواعد ، التفاعل بني جهات وأطراف متعددة 
، وقواعد بيانات احلقول الداللية ، كقواعد البيانات الصوتية ، البيانات 

 ،مةعابوالتطبيقات احلاسوبية يف جمال اللغة اإلنسانية ، والفصائل النحوية 
ففيها يكون التفاعل بني اإلنسان واحلاسب اآليل ألجل حتقيق أغراض الدرس 

لدرس ل ت التفاعل بني اإلنسان واحلاسب الْمشركَةومن جماال ، اللغوي
  : النحوي 

بطريقة  ، متكُّن الدارس من ختزين املعلومات يف احلاسب بسهولة  .١
 أن يتكلف تكون ا سليمة حنويا ودالليا دون عناء، ومن غري

                                 
داود عبده، ضمن حبوث مؤمتر أطلس . د" الترمجة بني اإلنسان واآللة: "انظر) ١

   .٢٥٩ـ٢٥٢الدويل الثاين ص



٢٥٠ المحور الثالث

أساليب مصطنعة أو لغة معقدة قد ال تكون وثيقة الصلة بالطبيعة 
 .اللغوية اخلالصة

اإلحصاء اللغوي، والتحليل اللغوي، فقد مكَّن احلاسب دارسي اللغة  .٢
من إحصاء الظواهر اللغوية، ومعرفة معدالت ورود شيء ما يف نص 

أو صيغة، أو من النصوص، كمن أراد معرفة تكرار كلمة، أو مجلة ،
وزن، أو نوع من أنواع اإلعراب، ليبين على ذلك دراسة لغوية، 
ونتائج معممة، ويأيت التحليل اللغوي للمفردات والتراكيب 
واألساليب يف اإلطار التفاعلي نفسه، لقدرة احلاسب على تركيب 

كما سيأيت إن شاء اهللا ..الكلمات وتوليدها، وإعراا ونطقها آليا
 .ات التحليل الصويت والصريف والنحوييف بيان مستوي

تنبيه الدارس على األخطاء اللغوية اإلمالئية والنحوية والصرفية  .٣
أو تصحيحها تلقائيا فيتفاعل معه الدارس حىت يصل إىل ، واألسلوبية

ويكتسب مهارة يف التركيب ، وأسلوب مستقيم ، لغة سليمة 
 .والتعبري والتصحيح 

لمية والنظريات البحثية ،واآلراء التحقق من صحة املقوالت الع .٤
والتوصيات اجلديدة اليت يتوصل إليها الباحثون يف جمال القواعد 
النحوية و الضوابط اللغوية، ويكون ذلك عن طريق إجراءات 

مع الدقة واالستقصاء ، البحث املتاحة يف احلاسب بسهولة وسرعة 
  :ومن األمثلة على هذا ، يف مجع املعلومات 



٢٥١   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

 إبراهيم أنيس أن حركـات اإلعـراب لـيس هلـا            رأى الدكتور   - أ
داللة معنوية وإمنا يؤتى ا لوصـل الكلمـات بعـضها بـبعض             

، وهو رأي مرتوع مـن أصـل قـدمي مـروي عـن              )١ (فحسب
ـ ٢٠٦: ت(اللغوي حممد بـن املـستنري امللقـب بقُطْـرب          ) هـ

  .) ٢(تلميذ سيبويه
آليل عن واآلن ميكن تصنيف الكلمات املعربة باحلركات يف احلاسب ا

طريق أنظمة التحليل النحوي احلاسويب، ويكون ذلك بضم الكلمات إىل 
 اإلعرابية )٣(بعضها حبسب التوافق املعجمي والداليل، مث إضافة السمات

املناسبة لكل كلمة حسب سياقها عن طريق املطابقة، واملطابقة تكون بناًء 

                                 
  .٢٠٢من أسرار اللغة إلبراهيم أنيس ص: انظر )١
  .٧٠اإليضاح يف علل النحو، للزجاجي ص: انظر) ٢
العالمة الدالة، والكلمة عالمة على معناها، كما أن االسم عالمة : معناها" السمة) "٣

ـ ١/٤٤،٣٤٢واخلصائص البن جين  "مسا"اللسان، مادة : انظر[على املسمى
يف الدراسات اللغوية احلديثة على األلفاظ )السمات(وقد شاع إطالق لفظ] ٣٤٣

مسات صوتية، : النحوية، فيقال اليت تصنف ا احلاالت الصوتية والصرفية و
وحنوها، ويقال مسات صرفية، كالتذكري ....كاجلهر واهلمس والتفخيم والترقيق 

مسات حنوية، كالفاعل واملفعول : وحنوها، ويقال....والتأنيث، والصيغة والوزن 
وحنو ذلك، وقد تكون مشتركة يف كثري من .....واملبتدأ واخلرب، والرفع والنصب 

.  وما بعدها٢٥السمات النحوية للعربية حملمد الرفاعي ص: انظر.( األحيان
  ).٦١والقضايا األساسية يف علم اللغة لكالوس هيش ص



٢٥٢ المحور الثالث

 باحلركات مث الكلمات املعربةع وظائف ، وبعد ذلك تجم)١(على الوظيفة
، فتستبني  حبسب املعاين النحوية اإلسنادية والتخصيصية وغريهاتصنف

  .حقيقة تلك املقولة
علـى  " فاعـل "ومن األمثلة ما رآه مجهور النحويني من أن مجـع             - ب

كاتبـة وكواتـب،    : خمتص باملؤنث وبغري العاقل، حنـو     " فواعل"
واعـل مـن   وكاهل وكواهل، وأما  املذكر العاقل فال جيوز فيـه ف         

فـارس  : فاعل، ومحلوا ما جاء من ذلـك علـى الـشذوذ حنـو            
وهذه املقولة مـن الـسهل اختبارهـا للتحقـق مـن            )٢(وفوارس

صحتها لغوياً عن طريق اإلحـصاء اللغـوي احلاسـويب لـألوزان       
  .العربية الفصيحة ومنها ما جاء من فواعل مجعاً لفاعل

األعمال النظرية تعددت األنظمة اللغوية، وطرق البحث اللغوي، و. ٥
يف الدرس النحوي منذ قدمي وال يزال كثري من جماالت البحث اللغوي املتبعة 
حباجة إىل تطوير، وال يزال الباحثون واملؤلفون حباجة إىل أنظمة وآليات 
عملية تعاجل الواقع اللغوي املنسجم مع طبيعته اللغوية بعيداً عن حتكم 

إىل احلاسب اآليل حتقيق هلذا الغرض ، ففيه القوانني املنطقية، ويف اجتاه العمل 

                                 
علم اللغة احلاسويب للدكتور صالح الناجم على موقع : انظر) ١

com.alnajem.www.دة حملمد تركيب اللغة العربية مقاربة نظرية جدي:  و
  .١٩-١٦الرحايل ص 

والتكملة أليب علي الفارسي . ٢١٧-٢/٢١٦واملقتضب . ٣/٦٣٣سيبويه : انظر) ٢
٤٦٥.  



٢٥٣   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

جيد املستخدم جماال واسعاً بسهولة وبسرعة لتطوير طرق البحث واكتشاف 
أنظمة اللغة الطبيعية الكامنة يف داخلها، ملعاجلتها بطريقة تؤدي إىل نتائج 
ناجعة واقعية، كطرق التحليل النحوي احلاسويب والتحليل الصريف، والتحليل 

  .بيعة األصوات العربية، وحنو ذلكالصويت لط

التأسيس الصوتي للدرس النحوي  
الصويت أول ما يدخل يف الدراسة النحوية على العموم التأسيس 

الدراسة اللغوية تقدم علم الفونولوجيا أوال مث لعناصره ومساته، ذلك أن 
بناء على أن الوصف الصويت هو الذي ميكّن القارئ الصرف مث التركيب ، 

 يف القسمني التاليني له، والصرف لكلمات املشمولِةالصحيح للفظ المن 
  )١(.ميكّنه من دراسة أبنية الكلمات قبل التراكيب اليت حتتويها 

وإذا كان النظام الصويتُّ هو األساس الذي ينطلق منه الدرس اللغوي 
ونات هذا ضرورة دراسة األصوات اللغوية لنستبني مكفإن ذلك يدعونا إىل 

ظام، وطرق تأليفه ، ومن هنا ذهب بعض املهتمني بالدراسة اللغوية إىل أن الن
دراسة األصوات ومعرفة أقسامها وصفاا وما يعرض هلا من تأثري هي البداية 

احلدث اللغوي املتمثل ألن ، )٢( وإتقاااألوىل ملعرفة أي لغة من لغات البشر
  .)٣( حلدث معين يف الكالم ما هو إال نوع من االستجابات الصوتية

                                 
  .١/٤٧املوسوعة اللغوية :  يف"الطبيعة الداخلية للغة :"انظر) ١
مقال للدكتور عليان بن حممد احلازمي، يف . ـ ١التنغيم يف التراث العريب صـ: انظر ) ٢

 .١٤٢٢، شوال ٢٣ القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ، عدد جملة جامعة أم
 .ـ القاهرة ١٩٩٧، دار املعرفة اجلامعية ٢٨٢مقدمة لدراسة اللغة حللمي خليل :  انظر)٣



٢٥٤ المحور الثالث

وتأيت الدراسة الصوتية احلاسوبية هنا يف غاية األمهية، ِلما تبديه      
من نتائج يف هذا اال ينظر إليها نظرة إجالل وإكبار، مبا أبانت من حقائق 
علمية يف اجلانب الصويت للغة، فقد أمكن من خالهلا معرفة أهم األمور اليت 

ه وحدوده، ووصف دقيق ملا ينتج عنه من تتعلق بالنطق اإلنساين وخصائص
  :أصوات، ومن األمثلة على هذه النتائج ما يلي

 :الجهاز الصوتي لدى اإلنسانـ معرفة تفاصيل ١

معرفة اجلهاز الصويت لإلنسان هو األصل يف حتديد خمارج احلروف إن 
وقد كشف . وطرق إخراجها، وكيفيات النطق السليم ألصوات اللغة العربية

اآليل تفاصيل دقيقة عن اجلهاز الصويت عن طريق علوم التشريح احلاسب 
ووظائف األعضاء والصوتيات، وهذه العلوم يف األزمنة املتأخرة اعتمدت 
على علوم وتقنيات طُورت من قبل متخصصني يف اهلندسة الكهربائية 

  . )١(واإللكترونيات واحلوسبة
ستعمل لدراسة  اليت ت)إكس(األشعةُ السينية: ومن هذه األجهزة 

وجهاز موقع كل عضو من أعضاء الكالم عند أي نقطة يف أثناء الكالم، 
ل الكالم وحي  الذي spectrograph "االسبكتروجراف "املطياف الصويت

 درجات شدته ، وتفاوتهر ذبذبةَ الكالم وأبعاده الزمنيةإىل صور مرئية ، تظ
مقادير املدود ت، ومواقع احلركاحبسب مصدره، فيتعرف القارئ على 

                                 
ملنصور الغامدي وعبد اهللا "  خدمة القرآنالتقنيات الصوتية املعاصرة يف: " انظر) ١

   .٣األنصاري ،ص



٢٥٥   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

  . )١(وغري ذلك ...والغنن والتنغيم والنرب
اهلواء اخلارجة من اجلهاز  لقياس كمية ؛ومقياس انسياب اهلواء   
أثناء الكالم ، يف   لنطق كل صوت من أصوات اللغةاملصاحبِةالصويت، 

أثناء الكالم،  يف  لتصوير أعضاء النطق يف احللق واحلنجرة ؛ومنظار احلنجرة
 الذي يستخدم لتعيني عضلة نطق الصوت اللغوي من ؛كهار العضالتوم

ورسام   عضلة تتحكم يف اجلهاز الصويت،ةبني العضالت اليت تقارب مائ
 الذي يستخدم ملتابعة التصاق أجزاء اللسان باحلنك ؛احلنك اإللكتروين

 ، وهو يستخدم ملتابعةورسام احلنجرة اإللكتروينواملراحل اليت مير ا، 
   . )٢(حركة الوترين الصوتيني ووضعهما يف أثناء الكالم

 أمهية ظهرت هلا يف اإلنسان العمل الصويتهذه األجهزة اليت تصور 
كبرية يف جمال الدراسات الصوتية للغات البشرية، ومن بينها دراسة أصوات 

لِّم نطق أصوات اللغات ع حاسوبية تماللغة العربية، وقد ظهرت مؤخرا نظُ
، وتعتمد هذه النظم على نتائج الدراسات الصوتية الدقيقة، تحدثَ اوال

وهي تساعد على التعامل مع النص اللغوي لعدة أغراض، كاحلفظ 
اإللكتروين، وتكبري الصوت، والتطبيقات املصاحبة للتقنيات احلاسوبية،كنقله 

                                 
فونولوجيا العربية لسلمان العاين ، / يف اللغة العربية التشكيل الصويت : انظر ) ١

  . وما بعدها٣٠ص
التشكيل : ، و٣التقنيات الصوتية املعاصرة يف خدمة القرآن الكرمي ص: انظر ) ٢

، ودراسة الصوت اللغوي ألمحد خمتار ٣٣ -٣٠الصويت يف اللغة العربية للعاين 
   ٦٤-٥٤عمر 



٢٥٦ المحور الثالث

مى ، وحنو ذلك مما يندرج فيما يسومحايته من التعديل أو استبدال غريه به
  .)١(بعلم األصوات اآليل

الكشف الدقيق عن صفات األصوات وتعاقبها في التجويف ـ ٢
 :الفموي

ألجهزة احلاسوب أمهية تتمثل يف بيان صفات األصوات، وعرض 
صورها وفق ترتيبها وتتابعها يف أثناء النطق، وهي مسألة مهمة لتعليل بعض 

والتفخيم والترقيق، األحكام، كأحكام اإلدغام والقلب، والقرب والبعد، 
ومن أمثلة نتائجها الفصلُ فيما جرى من اخلالف . والثقل واخلفة، وحنوها

 وملا جاءت الدراسات ،)٢(بني بعض النحويني يف مكان احلركة من احلرف
احلديثة واستعانت بالتقنية املعاصرة أكدت مذهب من رأى أن احلركة تأيت 

حركات أعضاء النطق عن طريق بعد احلرف، ال قبله وال معه، بعد مالحظة 
، وهي مسألة يترتب عليها كثري من األحكام يف )٣(األجهزة اآللية احلديثة
  .الدرس النحوي العريب

 الرسم الطيفي اآليت ، جبهاز هلذه املسألة أقدم  وإيضاحا 
  تابعةً مجيعهافقد بدت احلركات الثالث) كُِتب(لكلمة ) االسبكتروجراف(

                                 
، والبنية الصوتية للكلمة ١١٢لي اخلويل صمعجم علم األصوات حملمد ع: انظر) ١

   .١٨-١٢العربية لعبد القادر جديدي ص
 ١/٦٢  و اهلمع ١/٢٨ و سر الصناعة ٢/٣٢١اخلصائص : انظر ) ٢
 Mansour Alghamdi :Analysis, Synthesis and  Perception of:  انظر )٣

Voicing in Arabic. P:١٤٥-١٤٤. Al-toubah bookshop. jareer St.-
Riyadh .  



٢٥٧   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

ت يف املرتبة ، كما يالحظ أن احلركة تستأثر بالنصيب حلروفهن الصوام
األوفر من التصويت واجلهارة ، ويالحظ أيضا أن حركة احلرف املبدوء به 

 :)١(أقل يف الطول من حركة احلشو وحركة األخري

 التحقق من دقة األحكام الصوتية التي توصل إليها علماء النحوـ ٣

دم علماء العربية جهودا حممودةً يف دراسة األصوات العربية، لقد ق
ورمبا خالفهم بعض الباحثني احملدثني يف بعض األحكام ،متأثرين باللغات 
األخرى غري العربية، ومن ذلك اعتراضهم على أن احلرف الساكن ال يبدأ 
 به النطق، وعلى كون احلرف املشدد حرفني متماثلني، وليس حرفا واحدا،
وبعد االستعانة باحلاسب اآليل يف الدرس النحوي تبينت دقة ما ذهب إليه 

 يف املتقدم ذكرها، بعد االستعانة باألجهزة علماء العربية يف هذا الشأن
 بناء  الوصف الصويت  أعضاء النطق ، وحتديد املخارج، فقد تبني منتصوير

                                 
 صورت هذه الصورة الطيفية يف معمل الصوتيات يف مدينة امللك عبد العزيز )١

   .للعلوم والتقنية بالرياض 

ـِـ     ـُـ     ت      ـَـ                ك        ب      



٢٥٨ المحور الثالث

أشعة إكس ، مدعمة برسومات ـ للحركات العربية على املواد امللفوظة 
 واألحكام الذوقية وجمسمات االسبكتروجراف ـ أا تبدأ بصوت اهلمزة ،

؛ ألن كل كلمة يف وتبين أن وجود هذه اهلمزة واقع لغوي ال يستقيم رفضه
ظن أا مبدوءة حبركة  يقدكلمة وكل  ، حبرف صامٍتالعربية ال تبدأ إال 

  .)١( ثبت أا تبدأ بصوت اهلمزة قبل احلركة
فقد بدت ) اكْتب(ولبيان هذا ينظر إىل الرسم الطيفي اآليت لكلمة 

، وسيالحظ املتأمل أنه ال واضحة قبل الضمة يف بداية الكلمةمسافة اهلمزة 
ع فرق بني اهلمزة وسائر احلروف الصامتة يف الطبيعة الصوتية ، إال ما يتب

ة شيءالتاء ، أو نا، كما يف الكاف وة عن اهلمسشيءبعضها من نربات نا
  : عن القلقلة كما يف الباء 

  
  
  
  
  

  
عبارة عن حرفني فهي أنه ) املشدد( احلرف املضعف أما حقيقة

، بعد متاثل  متحرك ، أُدغم أحدمها يف اآلخرمتماثلني ، أوهلما ساكن والثاين
متقدم أو طارئ ، وسواء أكان سكون األول متقدما على اإلدغام ، أم كان 

                                 
-٢٠٤دراسة السمع والكالم : و. ٣٨التشكيل الصويت للعاين  صـ: انظر ) ١

  . ١٠٤أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة : ، و٢٠٧

ـُـ        بء ـُـ    ك       ت         



٢٥٩   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

  .)٢( مجهور علماء العربيةهو الوصف الذي قدمه، وهذا )١(امألجل اإلدغ
وعندما استعملنا الراسم الطيفي للصوت باحلاسب اآليل تأكدت لنا 

  :موقوفًا عليها) رد(هذه احلقيقة، كما تبين الصورة اآلتية لكلمة
 
  

  
 بصامتني ال بصامت  قُِفل األخرييتبين من هذه الصورة أن املقطع

  واحٍد ، والدليل على ذلك أن صوت الدال األوىل ـ ألجل الضغط عليها 
  
  

                                 
، ١٧٥-١٧٤، والدر النثري ١٥١يد للمرادي املفيد يف شرح عمدة ا: انظر )  ١

النظريات الصوتية يف (و. ٩٤-٩٣والصوتيات والفونولوجيا ملصطفى حركات 
، ١٥٢مقال للطيب البكوش يف حوليات اجلامعة التونسية ص)كتاب سيبويه

 .١٩٧٤، سنة ١١العدد 
. ٣٣٤و١/٣٣٣وما بعدها ، واملقتضب ٤/٤١٧سيبويه : انظر على سبيل املثال )  ٢

  .٣١٩-٢/٣١٨، والكناش ١٤١-٢/١٤٠واخلصائص 

ـَـ           د         در         



٢٦٠ المحور الثالث

  
  
  
  
  

وقوة االعتماد على موضعها ـ صارت له كمية كُربى من التصويت، فظهر 
يف الرسم بوضوح، بينما يظهر موضع الدال الثانية مشاا ملوضع الراء هنا، والكاف 

، يف خلوه من أي قمم صوتية ، سوى ما تبعها من ) اكتب(والتاء يف الرسم األول
 ايتها ـ كمثل ما تبع الكاف والتاء من اهلمس بعد كل واحدة، ومن ثَم القلقلة يف

وهذا اهلبوط املقطعي الذي حصل بني عدت القلقلة نربةً يظهر ا احلرف ويتميز ـ 
على أما حرفان ، الدالني وأمكن من وضع حد يف وسطهما يعد دليال واضحا 

 ، وال ميكن أن يقال إن جمع بينهما بطريقة نطقية خاصة ، وليسا حرفًا واحدا
فالفرق جلي بينهما يف الصورة ، ) اك(الكمية املقطعية هنا تساوي الكمية السابقة يف 

ويلحظ هذا األمر نفسه فيما يكون فيه احلرف املضعف .   كما هو الشأن يف النطق
  :وهذه صورا الطيفية ) الصافّات( ، كما يف حنو كلمة وسط الكلمة
ختتلف صورته ) صص ـ فف(بدا واضحا أن احلرف املضعف لقد 

ومهما يكن ة الكمية والزمن والنوع واملقطع عن احلرف املخفف ، من جه
)  االعتماد(أو قوة ) زمنه(الصوت ، و) كمية(هلذا الوصف من عالقة بـ

  . )١(من حقيقتهفإن ذلك ال يغري شيئًا 
  

                                 
   ٢٩٦-٢٩٤دراسة نظرية تطبيقية، : القرينة الصوتية يف النحو العريب: انظر ) ١

َ    ا ـَـ       ص        ـ  ص   ف          ف  ـَ



٢٦١   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

  الدرس النحوي يف مستويات التحليل احلاسوبي
 أن الدراسة النحوية املعنية يف هذا البحث هي دراسة النحو قدمت

العريب مبفهومه الشامل، ومن هذا املنطلق مشلت هذه الدراسة ثالثة مستويات 
ل التحليل الصويت ، والتحليل الصريف ، والتحلي: من التحليل اللغوي، وهي 

النحوي، ورأى البحث عدم إفراد املستوى الداليل، لكونه مضمونا يف 
املستويات الثالثة املذكورة، وهو حمورها األصلي، وألن النتيجة النهائية 
لعمل التحليل هي تكوين نظام لغوي سليم، وال يكون ذلك إال مبراعاة 

بد القاهر عالقات املعاين اليت تنتظم ا الكلمات يف اجلمل، قال الشيخ ع
وأما نظْم الكَِلم فإنك تقتفي فيه آثار املعاين، وترتبها على حسب " اجلرجاين 

وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إىل ....ترتب املعاين يف النفس 
ال نظْم يف الكَِلم وال : " وفسر ذلك بقوله أيضا.." الشيء كيف جاء واتفق 

ببعض، ويبىن بعضها على بعض، وتجعل هذه ترتيب، حىت يعلَّق بعضها 
 وهذه حقيقة ملخصها أن الدرس النحوي مبين يف أصله على )١("بسبب تلك

املعاين، واملعاين تتضمنها الدالالت املعجمية والصوتية والصرفية والتركيبية، 
  .والتحليل احلاسويب يدور يف هذه املستويات مهتديا بداللة األلفاظ

        

                                 
 ).بتصرف. (٤٩،٥٥دالئل اإلعجاز للعالمة عبد القاهر اجلرجاين ص) ١
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   تحليل الدرس النحوي حاسوبيامستويات
الدرس النحوي املتكامل حاسوبيا مشروط باكتمال أركان التحليل 

  :اللغوي بعامة، وفيما يلي موجز هلا
ـ التحليل الصويت الدقيق للمواد اللغوية، بغيةَ أمن اللبس فيها، ١
ختتلف دالالا يف آخر الفعل املاضي باختالف سكوا وما ) مثال(فالتاء 

 ومن) قرأَت ـ قرأْت ـ قرأت ـ قرأِْت(ها من ضم وفتح وكسر،يتلو
التفاوت ـ / تاليف ـ التفلّت/ تال: حنو:فوائده رسم حدود الكلمات

بأذَه/ بأذْه....  
ـ التحليل الصريف الكامل والدقيق جلميع مفردات اللغة، وال سيما ٢

  .األوزان والصيغ اليت ميكن حصرها
ة احملتملة لكل لفظة، ليختار منها احمللل ما ـ وضع املعاين املعجمي٣

  .يناسب السياق
ـ التحليل التركييب الشامل للسياقات احملتملة يف العربية لكل لفظة، ٤

بكسر الالم يأيت  علَما، ويأيت وصفًا، ولكل واحد منهما ) صاحل(فنحو
: جماالته اخلاصة يف السياق، والفاصل بينها حاسوبيا السياق وحده، حنو

"ى أخي صاِلحفتؤخذ املنصوبة من قائمة "قضى أخي صاحلًا: " و" قض ،
  "األعالم املرفوعة"واملرفوعة من قائمة" األوصاف املنصوبة"

ـ التوصيف الكتايب ـ اإلمالئي ـ الدقيق لكل كلمة، إلضافته إىل ٥
  . )١(التركيب

                                 
أثر التعليم املربمج يف "من البحوث املقدمة يف التوصيف اإلمالئي حاسوبيا كتاب ) ١

  . األردن/، عمان١٤٣٠ط. هدى حممود الريس: لـ" لتحصيل باستخدام احلاسوبا



٢٦٣   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

 :التحليل الصوتي الحاسوبي للغة العربية

رس النحوي من خدمة احلاسب اآليل حتليلَ إن من أهم ما استفاده الد
األصوات إىل عناصرها اليت تكونت منها، وكل النتائج السابقة ـ وغريها 
ـ مبنية على هذه اخلدمة، ذلك أن الصوت يتكون من أجزاء متنوعة 
متفاوتة يف درجاا من جهة الطول والقصر، والرقة والفخامة، ومن جهة 

 ومالحمها النطقية، ولكل ذلك أثره يف وظائف أحجامها وأزماا، وتلويناا
  .األصوات ودالالا

   واملواد الصوتية تدخل يف جهاز احلاسوب حملَّلة إىل أصغر مكوناا 
الصوتية ، فيعرف كل حرف مصحوبا بصفاته ومالحمه النطقية، كالتفخيم 

والتردد وكذلك األبعاد الصوتية ، كاملوجة ....والترقيق واالستعالء واهلمس 
والنطاق الرنيين والنغمة والنرب، ويدخل كل حرف جبميع صور وروده يف 

حمركًا بالفتح والضم والكسر، وخاليا من التحريك، ومنونا، : الكالم
ويرمز لكل ....وبصورته منفردا، وصورِته مرتبطا بغريه، ومشددا وخمففا، 

وب مكونة عنصر برمز خيصه، ليكون كل حرف عبارة عن حزمة يف احلاس
من جمموعة من الرموز الدالة على جسمه الكامل، فاحلرف جسم مكون من 

  . أعضاء متعددة األوصاف واألبعاد
  والشكل التايل يبين كيفية ظهور صورة الصوت جبميع أجزائه 
ومكوناته يف جهاز الراسم الطيفي، ويبدي صورة جلسم احلرف شبيهة 

  :تفصيل أجزائهبصورة جسم احليوان، يف تشرحيه و
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 لكتابة أصوات اللغة العربية هذه واجهة الربنامج املصمم

  :كلها، وتفصيلها كالتايلمبستوياا 
: اخلط الثاين ) ٢ .رسم املوجة الصوتية: اخلط األفقي األول) ١ 

الكتابة الصوتية على : املستوى الثالث) ٣ .الرسم الطيفي للموجة نفسها
الكتابة الصوتية على مستوى أصوات :  الرابعاملستوى) ٤ .مستوى الكلمة

 الصوتية على الكتابة: املستوى اخلامس) ٥ ".احلروف واحلركات" األصول
مستوى أصوات الفروع، كالنرب والتنغيم والطول والفواصل واإلمالة 

  ....والترقيق واإلمشام
وهو ) الوصف الفونولوجي(   ويلي ذلك الوصف الصويت الوظيفي 

ظيمي لألصوات، وفيه تدخل أنظمة التفاعل بني األصوات، الوصف التن
كحاالت اإلدغام واحلذف والطول والقصر وحنوها، فالطول مثله حرف املد 

حرف (والقصر مثله احلركة املمدودة) قُو ـ ِفي ـ ال(يف أماكنه املعروفة
  ".قالُ كْتب"تصري إىل " قالوا اكتب: "إذا لقيها ساكن، حنو) املد



٢٦٥   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

علم "لدرس النحوي يف هذا اإلطار احلاسويب فيما يعرف بـيأيت ا
لبناء رابطة قوية بني هذا العلم والدراسة النحوية، ويسد " األصوات الوظيفي

ثغرة قد جيدها بعض الدارسني يف العالقة بني الصوتيات والنحو العريب، 
 وتبدو الوسيلة احلاسوبية هنا ذات أمهية كربى يف إيضاح هذه العالقة، عن

 يف علم اللغة احلديث املعروفة طريق الصوتيات الوظيفية، وهي
مبعىن دراسة ) علم األصوات الوظيفي (عرف بـت كما )١()الفونولوجيا(بـ

 فرع من وهي )٢(.األصوات اللغوية من جهة وظائفها يف االستعمال اللغوي
إنه فهم خاص مغاير ، )٣(علم اللغة يدرس الفروق الوظيفية بني األصوات

 ألصوات اللغة   هو النظام ارد للغة ، املعاِلجلم األصوات العام الذيلع
بوصفها اجلانبعىن باللغة من جهة  املاديللكالم اإلنساين ، دون أن ي 

علم األصوات املعاجل من خالل وجهة : االستعمال ، بينما يعد الفونولوجيا 
ت الذي يؤدي نظر وظيفية وبنيوية ، أي أن اهتمامه منصب على الصو

                                 
هكذا عربت هذه الكلمة فأصبحت تستخدم يف الكتابات العربية ذا اللفظ ، )  ١

  وهناك من اختار ترمجتها 
التشكيل : علم وظائف األصوات ، أو : علم األصوات التنظيمي،أو ( بـ

الصواتة " الصوتيات الوظيفية ، و : وظيفي ، أو علم األصوات ال: الصويت ، أو 
علم وظائف األصوات اللغوية لعصام : انظر ) ومصطلحات أخرى غري هذه " 

  . ٦٩، ودراسة الصوت اللغوي ألمحد خمتار عمر ٢٥ـ ٢٤نور الدين 
 .٢٦  انظر علم األصوات اللغوية ملناف مهدي ص )٢
 .) علم الصوتيات الوظيفي (  معجم املصطلحات األلسنية  ملبارك مبارك)٣
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علم األصوات : "وقد يطلق عليه مصطلح ،)١(وظيفة حمددة يف البنية اللغوية
انطالقًا من كونه يعىن بتنظيم املادة " علم وظائف األصوات"أو " التنظيمي

الصوتية وإخضاعها للتقعيد والتقنني ، أو أنه يبحث يف األصوات من جهة 
لغة احلاسويب مبنية على توظيف ، ومجيع أنظمة علم ال)٢(وظائفها يف اللغة

األصوات اللغوية لبناء نظام لغوي مكتمٍل وشامٍل، كما سيتبني يف مستويات 
  .التحليل اآلتية

) الفونولوجية(وال ميكن للحاسوب أن يتعامل مع القوانني الصوتية
العربية إال بعد حتويلها إىل مناذج رياضية، يتعرف عليها اجلهاز على أا 

للها فيخرجها أصواتا حقيقية، والترميز يكون بتخصيص كل رموز، مث حي
حالة نطقية وكل وصف برمز ميثله، فريمز لكل حرف ال يرد إال يف بداية 
الكلمة كهمزة الوصل برمز، ولكل حرف صائت رمز، ولكل صامت رمز، 
ولكل حركة رمز، وللشدة وللتنوين ولكل صفة من صفات احلروف، 

 السمات النطقية واملالمح املميزة على شكل وللفراغ رمز خيصه، وتوضع
أُسس صغرية فوق مستوى مقام كل حرف، إىل أن تكتمل األصوات العربية 
ذه الطريقة، فيكون اجلهاز مهيئًا للنطق اآليل والتشكيل اآليل ومجيع 

  .)٣(مستويات التحليل اللغوي

                                 
  .١٦١، ٩٨تاريخ علم اللغة احلديث  جلرهارد ، ص) ١
  .٦٧علم األصوات لكمال بشر ص) ٢
علم اللغة املربمج، للدكتور كمال إبراهيم :  و/sa.edu.kacst.ceri://http :انظر) ٣

 =اللغة العربية وحتديات العصر، : و. ضمطابع جامعة امللك سعود بالريا. بدري
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  التحليل الصرفي الحاسوبي للغة العربية
 الدراسة الصرفية اليت :النحوي اليت ال تنفك عنهمن منطلقات الدرس 

تعد اخلطوة التالية للدراسة الصوتية من خطوات الدراسة النحوية الشاملة، 
ويعتمد التحليل الصريف احلاسويب للغة العربية على تنظيم الوحدات الصرفية 

 كل وحدة برمز يتعرفه اجلهاز اآليل، فإذا أدخل وترتيبها، مث ختصيِص
 صرفية استقبلها اجلهاز عن طريق ذلك الرمز، وهذا هو دم وحدةًاملستخ

التحليل وهو املعروف باالنتقال اآليل من حالة إىل حالة بالتدريج، فتقسم 
مث ينتقل بعد ذوع وجذور، وصيغ وأوزان، الكلمات إىل سوابق ولواحق وج

  .جخرمل بالرمز الْدخلذي يراد به ربط ذلك العنصر الْمذلك إىل التوليد ا
والعنصر الرئيس يف دراسة بناء الكلمة هو الوحدة الصرفية اردة   

 أصغر وحدة ، وهيmorphimeاملعروفة يف االصطالح األجنيب باملورفيم 
وقد تتكون الكلمة من معىن أو وظيفة يف السياق اللغوي، لغوية حتمل 

  :وحدات متعددة، كما يتبني يف مكونات الكلمات اآلتية
         . ـه + ت + بتكَ=كتبته *          .  ونَ + مِلسم= ن مسلمو*
  . ةٌ+ قَاِئم = قائمة *
+ ت + لَ = لتكتنب .        * ةُ+ مكْتب + الْ = املكتبة *

 بإنَّ = إنكم .    *نَّ+ كْت + ك +م .  
تحليل أن السوابق واللواحق الوظيفية تعد وحداٍت لويظهر من هذا ا

  ــــــــــــــ
الصوتيات والفونولوجيا، للدكتور مصطفى : و. ٧٣ص. للدكتور خالد اجلرب  =

  .   وما بعدها١٤٤ص.حركات



٢٦٨ المحور الثالث

  :فيةً، وتقسم إىل ثالثة أقسامصر
 وهي كل كلمة مستقلة بنفسها امساً كانت أو فعالً أو :الوحدة احلرة

 .حرفاً
 وهي كل كلمة ال تستقل بنفسها، كالضمائر املتصلة :الوحدة املقيدة

 .وتاء اخلطاب وعالمة اجلمع، وعالمة التثنية، وحنو ذلك
يث املعنوي، والتثنية املعنوية  كالضمري املستتر، والتأن:الوحدة الِصفِْرية

، ألنه لفظ مفرد ومعناه )كل (، واجلمع املعنوي يف حنو)ال وكلتاِك:(يف حنو
 .اجلمع، وحنو ذلك

وتعاجل كلمات اللغة آليا بعد إدخاهلا بواسطة أنظمة اجلذور    
واألوزان والصيغ واألدوات والسوابق واللواحق، فتخزن يف احلاسب بواسطة 

اللغة احلاسويب، ليعتمد عليها يف دراسات لغوية دقيقة ومتنوعة، قوانني علم 
ويقدم احلاسوب يف هذا اجلانب معلومات يف غاية األمهية، تبىن عليها نتائج 

  :كبرية يف جمال البحث اللغوي، من أمثلتها ما يلي
البحث عن الكلمات املتفقة يف اجلذر يف نص من النصوص املخزنة  .١

 أمنة – إميان – مؤِمن -آمن [وهي ) أِمن(ذر آلياً، حنو كلمات اجل
– التأمني – املؤمنون – أَِمن – نأَم – نائتمن – أمني – مأم – 

 – يؤمنون – نؤِمن – أمان – يأمن – مؤمن –مؤمتن 
 ]إخل......يأمنه

 – امحار –حنو اار ) افعالّ(البحث عن كلمات وزن معني، كوزن  .٢
 اصفار. 



٢٦٩   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

واملسند ) ال( الكلمات املتفقة يف السابقة أو الالحقة، كالْمحلى بـحتديد .٣
 .إىل ضمري، واموع بألف وتاء، أواموع بواو ونون، وحنو ذلك

إجراء احلذف واالستبدال والتلوين يف النص حبسب الكلمات  .٤
 .املطلوبة، كاألعالم وحنوها

 .صناعة الفهارس الفنية للبحوث واملوضوعات املخزنة .٥
تيب الكلمات وفق ورودها يف النص، أو تعلقها باجلذر، أو وفق تر .٦

 .قرا من الوزن، أو الصوت احملدد
اإلحصاء اللغوي، وله أنواع متعددة حبسب األغراض، ومن أغراضه  .٧

معاجلة االستقراء الناقص، وإحصاء املفردات املعجمية العربية، 
ن األوزان وإحصاء األوزان العربية الفصيحة، وفُشو ما خرج ع

العربية الفصيحة يف نص من النصوص، وإحصاء ظاهرة من ظواهر 
اإلعراب، ومنها تتبع ظاهرة من ظواهر اللغة بإجراء الدراسة عليها 

 .كظاهرة اإلدغام أو املشترك اللفظي أو ظاهرة التنوين، وحنو ذلك
تأليف الكلمات العربية بإدخال اجلذور واألوزان، وتطبيق القواعد  .٨

 : واإلمالئية عليها بعد ذلك، حنوالصوتية
 قول   جذر                   كلمة     

             استقول      =     استفعل                    وزن          
  )بعد تطبيق القاعدة الصوتية( استقال 

  أمن     جذر           كلمة      
بعد تطبيق (ن  آِم ن     أاِم =  ل    فاِع   وزن              

  )القاعدة اإلمالئية
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  .)١(وحنو ذلك من خطوات توليد الكلمات وتأليفها يف اللغة العربية

 الحاسوبي للغة العربيةالتحليل النحوي 

إن من أهم عناصر الدرس النحوي يف ضوء احلاسب اآليل ما يعرف 
بالتحليل النحوي، فإنه لب هذا املوضوع وحموره ويعتمد التحليل النحوي 

حلاسويب على خطوات عدة، تشترك فيها األنظمة الصوتية، والصرفية، ا
  :والداللية، والتركيبية، وفيما يلي تفصيلٌ موجز ألهم تلك اخلطوات

  الخطوة التمهيدية من قبل مصمم الحاسب :أوالً
يعمد مصمم احلاسب إىل جتزئٍة مبسطة جلهاز احلاسب اآليل، وهي ما  
م النظام اآليل إىل أجزاء وتكوينات داخلية وتعين تقسي" بالنمذجة"يعرف 

بطريقة يكون ا كل جزء مستقالً نسبياً، مث يقوم املربمج بتصميم منوذج 
جمرد ومبسط، مث يطوره شيئاً فشيئاً إىل أن يبين نظاماً تطبيقياً متكامالً وفق 

 وعلى حسب منهج التحليل املتبع، الوظيفي أو الصويت، متطلبات التحليل،
 وهذه اخلطوة ال بد فيها من مربمج خبري لديه معرفة كاملة  ذلك،أو غري

                                 
ضمن كتاب تقدم اللسانيات يف . حيىي هالل.د. اللسانيات احلاسوبية: انظر) ١

 حتديد اخلصائص: و. ٣٤٢-٣٣٧ص . األقطار العربية، وقائع ندوة جهوية
ليحىي احلاج، وعبداهللا ،الصرفية للمفردات العربية آليا اعتمادا على بنية اجلملة 

األنصاري، وعماد الصغري، سجالت الندوة الدولية الثانية حول املصادر 
  .١٤٥-٢٤١: اللغوية العربية وأدواا احلاسوبية، ص) الذخائر(

  



٢٧١   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

  .)١(خبصائص النظام وطرق تصميم الربامج

  الخطوات اللغوية في التحليل النحوي: ثانيا
ملة لفهم معناها أول أعمال التحليل يف الدرس النحوي حتليل اجل

غة اجلملة عرفة طبيعتها، وينفّذ هذا حاسوبيا بترمجة لوحتديد أجزائها مل
ة غري مركبة ، عن طريق الرمز، املدخلة يف احلاسوب إىل أجزاء جمردة داللي

، كاللغة ن اللغات اليت صمم احلاسوب عليهاحتويلها إىل لغة مصطنعة مأو
اخلاصة بأنظمة إدارة قواعد البيانات، ويف كثري من األعمال املتعلقة بالتعرف 

 :طريقانعادةً ع بت اخلصائص النحوية والصرفية آليا يعلى
عرض النص املراد حتليلُه على قواعد وقوانني لغويٍة قد  : الطريق األول

أُعدت وبرجمت يف اجلهاز اآليل سابقًا، مث تطبق تلك القواعد والقوانني على 
  .النص املراد حتليله

ختزين عدد كبري من النصوص احملللة يدويا يف اجلهاز : الطريق الثاين
ون منوذجا لغويا يقاس عليه، فيعرض اجلهاز النص املدخل على اآليل، لتك

تلك النماذج للمقارنة واستنتاج االحتماالت الصحيحة حبسب أوجه التوافق 
  . )٢(املتوافرة بني النصني

                                 
صالح الناجم على موقع علم اللغة احلاسويب للدكتور : انظر ملزيد من التفصيل ) ١

com.alnajem.www،اللسانيات الوظيفية والترمجة اآللية نظرية النحو :  و
عز الدين البوشنجي، ضمن حبوث مؤمتر أطلس الدويل . د.أ. الوظيفي منوذجا

  .١٥٥ـ١٥٤الثاين يف اللغة والترمجة ،ص
 =. فية للمفردات العربية آليا اعتمادا على بنية اجلملةحتديد اخلصائص الصر : انظر) ٢



٢٧٢ المحور الثالث

 :وفيما يلي عرض تطبيقي على قواعد اللغة العربية
قسيم يستحسن أن يشرع احمللل اآليل يف حتليل النص العريب وختزينه بت

 وهي :تتوزع على ثالث فئات حنويةواملفردات اجلملة إىل مفرداا األصلية، 
االسم والفعل واحلرف ، مث جتميع العناصر الرئيسة لكل فئة، مث تصنيف : 

كل عنصر إىل مجيع أجزائه، إىل أال يبقى شيء يقبل التجزئة، وتفصل 
  : العناصر الرئيسة لكل فئة على النحو اآليت

   املعرفة :تصنيف عناصر االسم يف اللغة العربية : موعة االمسيةأـ ا 
العلم ـ الضمري ـ املعرف بأَلْ ـ :  وتصنف املعرفة إىل :ـ النكرة 

ولكل . ( املعين بالنداء ـ املضاف إىل معرفةوصول ـ اإلشارة ـ اجلنس امل
 ـ حقيقي( املؤنث.) عاقلغري/عاقل( املذكر).واحد من هذه السبعة أنواع

ويصنف املشتق إىل : اجلامد ـ املشتق .ارد ـ املزيد . ")جمازي"غري حقيق
املشبهة ـ أمثلة املبالغة ـ أفعل اسم الفاعل ـ اسم املفعول ـ الصفة : 

): احلدث(املصدر . التفضيل ـ اسم اآللة ـ اسم املكان ـ اسم الزمان
صدر امليمي املصدر الصريح ـ املصدر املؤول ـ امل: ويصنف املصدر إىل 

  .املنقوص ـ املقصور ـ املمدود ـ الصحيح  .ـ اسم اهليئة ـ اسم املرة
املصغر ـ  .املفرد ـ املثىن ـ اجلمع . الظرف الزماين ـ الظرف املكاين

 املصروف ـ املمنوع من .املبين ـ املعرب ـ احملكي  .املكرب ـ املنسوب 
  ــــــــــــــ

ليحىي احلاج، وعبداهللا األنصاري، وعماد الصغري، سجالت الندوة الدولية الثانية   =
  .١٤٥-٢٤١: اللغوية العربية وأدواا احلاسوبية، ص) الذخائر(حول املصادر 

  



٢٧٣   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

 اسم .ت العدد العدد ـ كنايا. اسم الفعل ـ اسم الصوت.الصرف
: ويصنف املركب إىل: البسيط ـ املركب .ـ اسم املعىن)العني(الذات

 .عريب ـ أعجمي .، ومركب مزجيمركب إضايف، ومركب إسنادي
 .الساكن ـ املتحرك

الفعل  :تصنيف عناصر الفعل يف اللغة العربية : ب ـ اموعة الفعلية 
: نف الصحيح إىل ويص .الصحيح ـ املعتل .املاضي ـ املضارع ـ األمر
مثال ـ أجوف ـ ناقص : ويصنف املعتل إىل  .مهموز ـ مضعف ـ سامل

بين ـ  امل).جامد(تصرفاملتصرف ـ غري  امل.ارد ـ املزيد .ـ لفيف
  .وحتت كل نوع أوزانه اليت ال خيرج عنها. ناقصالتام ـ  ال.عربامل

حروف الشرط ، واالستفهام : ج ـ اموعة احلرفية، وأشهرها
والنداء واجلواب والتفسري والعطف ) اإلضافة(والنفي والنهي واجلر

والتعليل والعلة والسكت  والتحضيض والتنبيه واالستثناء واملصدرية
والتفصيل والقَسم واخلطاب والتشبيه والردع والزجر والتحقيق والتقليل 

ب والتوقع والتأكيد والتمين واجلمع والتثنية والتعريف والتأنيث واإلضرا
مث تقسم كل جمموعة إىل أجزاء ذرية، أعين أجزاء  .والتنفيس واالستدراك

مذكر، مؤنث، غيبة، خطاب، تكلُّم، :جمردة غري قابلة للتقسيم والتجزئة، حنو
فهذه هي الفئات اليت تتكون منها الدراسة وهكذا، ...، مجع، تثنية إفراد

بدأُ بتعرخص كل مسة فها النحوية الصرفية، ويف داخل كل فئة مسات يوت
موز يف معادالت رياضية يف احلاسوب، مثال برمز مييزها، مث تدخل تلك الر
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  :ذلك
 تبِف: الفئة= كَتماضي: الزمن    لع  

  فَعلَت              فَعلَ: الوزن  
  غائب                                                           مؤنث                               مفرد: السمات املرتبطة          

  
  
  

  : مث إضافة
     الكتابة: الداللة املعجمية

                      ب، ت،ت،ك     : املواد الصوتية
تبكَت  

  ت+ ب + ت + ك         :  ترتيبها
مسبوق ) الكاتب: (وتدخل السوابق واللواحق إنْ وِجدت، حنو

وإدخال هذه السمات املتوافقة يف ،كتابه، ملحوق اء الضمري: و) ال(بـ
النظام يتم بسرعة وسهولة، مث يستقبلها النظام بسرعة ليخرجها بالصورة 
املطلوبة باستخدام املسارات، ولكل مسة من السمات السابقة مسار يف 

  .)١(املعادلة الرياضية اليت يف احلاسب

                                 
علم اللغة احلاسويب للدكتور صالح الناجم على موقع : انظر) ١

com.alnajem.www،نبيل علي . د: واللغة العربية واحلاسوب، لـ
 . ٤١١ـ٤١٠ص



٢٧٥   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

 مراعاة قوانين التركيب النحوي في الجملة العربية

املعلومات النحوية اليت يظهرها  احلاسب على صحة يعتمد جناح 
املعادالت الْمدخلة فيه ودقتها، ويف لغة احلاسب اآليل أنظمة تعرف بأبنية 

وظيفتها تقدمي وسيلة سليمة للتعبري )١(السمات واالحتاد، ألجل هذا الغرض
تعبري عنها باستخدام غريها من عن الضوابط النحوية اليت قد يصعب ال

ومن أمثلتها . متعددةوقوانني التركيب النحوي يف اجلملة العربية ، األنظمة
: قوانني اجلملة الفعلية ، ومجلة النداء، ومجلة الشرط، واجلملة االمسية، ومنها

+ مركب امسي [اجلملة االمسية املخرب عنها بفعل، ويعرف هذا القانون بـ
  .حممد يكتب: حنو] مجلة امسية= مركب فعلي 

يفعل بصيغة مضارع + اسم مفرد علم لعاقل : ملثال هكذال هذا ادخ
  .مسند لغائب

 )الكتابة(و املسند إليه وال بد من حتقق هذا التوافق املعجمي بني االسم
 أو املاُءاهلالل أو : ألنه ال يصح إسناد الكتابة ملن ال تعقل منه، كما لو قيل

عالم يف اجلملة وحنوه من األ املسند إليه هنا، )حممد(األرض بدالً من 
عائشة : السابقة، كما أنه البد من احتاد الضمري ومرجعه، فال يصح حنو

   .يكتب أو حممد تكتب، وحنو ذلك
ا يف النظام النحوي ألنه وهذا يعين أن مسألة التوافق هذه جتب مراعا

 التركيب إال على أساسها، ومن أمثلة عناصر التوافق يف التركيب ال يبىن
  : العريبالنحوي

                                 
  .انظر السابق) ١
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ووجوب . ووجوب توافق الفعل والفاعل. وجوب توافق املبتدأ واخلرب 
ووجوب توافق .  ووجوب توافق الضمري ومرجعه .توافق الصفة واملوصوف

  ووجوب توافق األداة ومدخوهلا  . اإلعراب وعالمته
  ووجوب توافق الصيغة والزمن. ووجوب توافق املعىن املعجمي والسياق 

ق من مسات خاصة ا جتب مراعاا والتحقولكل وحدة معجمية    
الذي _ كتب _ جدار _ سعاد _ زيد _ ل ا_ هذا _ رجل : (توافقها حنو

 فلكل واحدة من هذه الوحدات .....)حروف املعاين_ ضمائر _ هؤالء _ 
 وتتكون اجلمل عن طريق قوانني ِبنية العبارة مساا اخلاصة يف نظام اللغة،

ية املناسبة، وبناًء على هذا وجب أن تساير القوانني باختيار الوحدات املعجم
املعجمية والصرفية قوانني بنية العبارة لتكون اجلملة مقبولة وصحيحة كما 

  ":يقرأُ الكتابإن الرجل " يظهر يف املثال اآليت لتحليل مجلة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .أداة تؤكد بھا الجمل االسمیة: إن
        توافق              .            أداة تعریف لالسم: ال

  .اسم مفرد مذكر نكرة: رجل
  قانون ِبنیة العبارة        .                                 فعل مسند لمفرد مذكر: یقرأ
  )تركیب صالح مستقیم(  توافق                ).              معرِّفة لالسم.(أداة مناسبة: ال

  )"ال"نكرة یقبل(اسم مناسب: كتاب

فقد نتج عن التوافق املعجمي والصريف صحة قانون بنية العبارة الذي 
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ومن هنا يتبني أن وضوح املعىن الوظيفي يف السياق )١(حيمل التركيب النحوي
النحوي غري كاٍف لبناء عبارة مترابطة األجزاء، دون حاجة إىل املعجم أو 

  .)٢(املعاصريناملقام، كما زعم بعض 
  
  

 . اجلمل االمسيةأداة تؤكد ا: إن
  توافق       .                             أداة تعريف لالسم: ال

  .اسم مفرد مذكر نكرة: رجل
 قانون ِبنية العبار.                                         فعل مسند ملفرد مذكر: يقرأ
  )كيب صاحل مستقيمتر       (توافق   ).                معرفة لالسم.(أداة مناسبة: ال

  ")ال"نكرة يقبل(اسم مناسب: كتاب

ذلك أن وضوح املعىن الوظيفي مبين يف أساسه على العالقات القائمة 
بني الكلمات بناًء على معانيها املعجمية، ولو كانت كلمة من الكلمات ال 

ي بني كلمات ال يعرف معناها املعجمي ملا صح إدراجها يف السياق اللغو
 ال تبىن من لغة ذات مفردات بطة واضحة، واألنظمة اللغويةتربطها ن را

  .جمهولة املعاين أو غري منظمة بعالقات نابعة من دالالا املعجمية
وليلحظ القارئ هنا أن املعاجلة النحوية للنصوص العربية آليا ينبغي أن 

                                 
انظر علم اللغة احلاسويب للدكتور صالح الناجم على موقع ) ١

com.alnajem.www. نبيل علي . د:ـواللغة العربية واحلاسوب، ل
 ٤٢٢-٤١٤والقاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان ص . ٤١١ـ٤١٠ص

  .١٨٢اللغة العربية معناها ومبناها : انظر) ٢



٢٧٨ المحور الثالث

تستند إىل التفاعل الشديد بني عناصر التحليل الصويت والصريف والنحوي، 
 اإلحصاء اللغوي املتنوع، ويراعى فيه إبعاد االحتماالت غري الصحيحة وإىل

للجملة وألفاظها، وال يصح إنتاج أي مجلة إال بعد عرضها على القواعد 
والضوابط الصحيحة للتكوينات النحوية، أعين عرضها على ما هو مخزنٌ يف 

طابقها، إىل أن اجلهاز من قوانني حنوية، وإجراء التعديالت عليها إن مل ت
إذا ) تكَلَّم(حيصل التطابق، كمثل تطبيق مسات التوافق الداليل املتقدمة، فنحو

كان بعد فاعل متصل به مباشرة فال يصح أن يكون الفاعل إال مذكرا 
عاقال، ألن الكالم ال يصدر إال من عاقل، وخلو الفعل من عالمة التأنيث 

  .  مؤنثامع اتصاله بالفاعل مينع جواز كون الفاعل

 الدقة في توزيع مخصصات اإلسناد

من خطوات التحليل النحوي وعناصر التركيب املهمة يف لغة 
احلاسوب توزيع خمصصات اإلسناد يف أماكنها الوظيفية، وهي األماكن اليت 
حيتمها التوافق املعجمي الذي تقدم احلديث عنه، واملراد مبخصصات اإلسناد 

يل واحلال والتمييز واملضاف إليه واجلار ما سوى ركين اإلسناد، كاملفاع
:  وعلم اللغة احلديثوارور وحنو ذلك، وقد يطلق عليها يف لغة احلاسوب

الْمكِمالت، وإطار فئات، ألن كل واحد من هذه العناصر يؤتى به إكماالً 
للمعىن املراد من اإلسناد، فيتكون منها اإلطار العام للتركيب النحوي وتؤطر 

  .النحوية امسية كانت أو فعليةبه الفئة 
وقد يكون املخصص من مجلة الفئات النحوية كحرف اجلر فإنه فئة 

). مركب امسي( وله مكمل الزم وهو االسم ارور )فئة احلرف(حنوية



٢٧٩   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

وحرف النداء فئة حنوية مكِملها املنادى، وال يصح يف التركيب إحالل 
نادى، وكذا يقال يف سائر مكمل آخر مكان االسم ارور، وال مكان امل

طار فئات والفعل املتعدي إىل مفعول حيتاج إىل إ .الفئات النحوية ومكِمالا
واحد وهو املركب االمسي، أما الفاعل فهو مالزم عمدة وليس خمصصا، 

والفعل املتعدي ملفعولني حيتاج إىل . واحلديث هنا عن املخصصات لإلسناد
 جميء مركبني امسيني بعده، ومها والغالبأكثر من إطار فئات واحد 

مع ) أنَّ(مع اجلملة الفعلية، و) أنْ(املفعوالن، أو ما يقوم مقامهما، كـ
  .اجلملة االمسية، أو أداة التعليق مع مركَِّبها

والفعل املتعدي حبرف حيتاج إىل إطار فئات واحد، وهو املركب 
  .وهكذا يقال يف سائر املخصصات) اجلار وارور(اجلري 

وعند إدخال قوانني التركيب لتحليلها حاسوبياً ال بد من حسن   
توزيع هذه املكمالت حبسب أحواهلا املعجمية ومصاحباا اللفظية فتوزع 

) حسب املقام(فعل الزم ومتعدي / فعل متعدي / فعل الزم  :األفعال هكذا
مث توزع عليها ..... فعل متعد حبرف اجلر/ فعل متعد مبصدر مؤول / 
فالفعل الالزم ميكن أن خيصص حبال أو متييز أو . خصصات حبسب ذلكامل

 ،ظرف أو مستثىن، وحنو ذلك، واملتعدي يخصص بذلك أيضاً وباملفاعيل
.  اسم بعدهيصحبه) يف(احلرف : وكذا يعمل مع األمساء واحلروف، فيقال

 إىل أن يكتمل قانون اجلملة املراد حتليلها.  فعل بعدهيصحبه) مل(واحلرف 
  .بعناصر جمردة

   ذلك أن مبدأ التوزيع الدقيق لعناصر اجلملة يكشف للمحلل أسهل 



٢٨٠ المحور الثالث

الطرق اليت ميكن أن يطبقها يف أي دراسة لغوية، عن طريق احلاسوب أو 
  : غريه، ويعتمد غالبا على ثالث مراحل تستخلص مما قدمناه من التفاصيل

لفونيمات ا( جتريد الوحدات الصوتية الوظيفية:  املرحلة األوىل
  ).واملورفيمات

التأليف بني العناصر املتناسبة من جهة املعىن ، بضم كل : املرحلة الثانية
  .عنصر إىل مناِسِبه

بناء النظام التركييب حبسب العالقات والسمات : املرحلة الثالثة
  . )١(التوافقية، اليت ا ينتظم الكالم

ظام اآليل صح أن يعتمد  الطريقة يف الن   وإذا مت التحليل النحوي ذه
يف معرفة صحة اجلمل وخطئها، وأمكن عن طريقه إجراء التحليل الداليل، 

غري والترمجة اآللية، واسترجاع املعلومات، وتعليم اللغة، وأعمال التقومي و
  .ذلك

ومثة عدة مناهج يف لغة احلاسوب تستخدم يف التحليل النحوي    
وهو أن يعمد احمللل على إىل األسفل، للجمل، من أشهرها التحليل من األ

إىل ِبنية معينة للجملة املراد حتليلها ، ولتكن مشكولة للتقليل من 
االحتماالت، مث يتحقق من صحتها عن طريق حتليل كلماا، وأجزائها ، 
كلما تبني عدم صحة جزء منها أو عدم مالءمته للبنية يغير الِبنية بأخرى إىل 

املستقيم لغويا، فهذا اإلجراء يسمى بالتحليل من أعلى أن يصل إىل التركيب 
                                 

تاريخ علم اللغة احلديث جلارهارد : انظر ملزيد من املعلومات عن هذه العناصر) ١
١٥٨.   



٢٨١   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

ألن االنطالق فيه يكون من مجلة متكاملة ، وهي أعلى السقف التركييب، إىل 
التحليل من األسفل إىل : التحقق منها بسبر جزِئياا، ويقابل هذا النوع 

 ، تكوين اجلمل عن طريق املفردات بعد جتميعها وتنسيقهاوخالصتهأعلى، 
تؤخذ كلمة من اجلملة  مث ينسب إليها سائر كلمات اجلملة يف نظام ف

ارتباطها باألخرى وتوافقها تثبت وما سواها مشجر، وكل كلمة صح 
 ويلتقي املنهجان يف بناء اجلمل النحوية السليمة لغويا، وفائدما ،)١(يسقط

مركب :  حنوالتحكم يف إجراءات التحليل والتحقق من اكتمال أجزائه،
+ حرف جر : مجلة صحيحة، ولو قيل= اسِم أو فعل أو حرف جر + فعلي 

مركب فعلي، لكانت مجلة غري صحيحة، وهكذا إىل أن تبقى اجلملة يف 
   .صورها الصحيحة املمكنة

 :التوزيع الوظيفي لعناصر الجمل النحوية

من عناصر التحليل النحوي املهمة يف استخدام احلاسوب ألغراض 
 النحوية حبسب املواقع اإلعرابية، ويطبق زيع الوظيفي لعناصر اجلملاللغة التو

ذلك حاسوبيا بتصنيف الوحدات اللغوية تصنيفا دقيقا، وفق الوظائف 
النحوية والداللة اللغوية، يف حقول متمايزة، جتعل فيها كل جمموعة متفقة يف 

  : من أمثلة ذلكالوظيفة يف حقل واحد، و
كل نوع ع وضمائر النصب والضمائر املشتركة  الرفضمائرجتميع . ١

                                 
علم اللغة احلاسويب للدكتور صالح الناجم على موقع : انظر ) ١

com.alnajem.wwwنبيل علي . د:، واللغة العربية واحلاسوب، لـ
  .٤١٤ـ٤١١ص



٢٨٢ المحور الثالث

  .منها على انفراد
  .ٍةدلى ِحعجتميع األدوات كل نوع . ٢
٣ . ِكموز ِنيجتميع األفعال اليت تلزم البناء للمجهول على حدة، كَع

نوكذا األفعال املضارعة واملاضية وأفعال األمر، واملتعدية والالزمة .وج 
  .إخل.....

  .وع من أنواع عالمات اإلعراب على حدةجتميع كل ن. ٤
األمساء على حدة ـ وقد تقدم ذكر ع اجتميع كل نوع من أنو. ٥

 "أنواعها ـ  وهكذا يف مجيع عناصر اللغة العربية اليت تقدم ذكرها يف 
وهذا هو التوصيف اإلفرادي ملواد " )١(اخلطوات اللغوية يف التحليل النحوي

  . احلاسوب به، قبل التوصيف التركييبالنحو العريب، إذا أُريد جتهيز
وافق والوظيفة النحوية املوافقة، مث توضع كل جمموعة بإزاء اإلعراب امل

سم فقط، وضمائر فاجلزم يأيت مع الفعل املضارع فقط، واجلر يأيت معه اال
كسبحان – يف موقع الرفع، واملصادر املالزمة للنصب الرفع ال تأيت إال

ـ  جمموعة املنصوبات، واألمساء املالزمة للنداء  ال تأيت إال يف-وغفرانك
وتتبع   .ال تأيت إال يف حقل املنادى، وهكذا يقال يف الباقيكنومان، وفُلُ ـ 

  :يف التركيب اخلطوات اآلتية
انني التوافق واملناسبة املعجمية اليت ضم كلمة إىل أخرى حبسب قو

 .سبق التعريف ا
ة عن طريق املطابقة، واملطابقة مبنية ضم اإلعراب املناسب لكل كلم

                                 
   . يف هذا البحث١٧-١٦انظر ص) ١



٢٨٣   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

 .على حتديد الوظيفة النحوية والداللية
 )١(.نقل املركبات إىل صورة صوتية ذات وظيفة منطقية معينة

وأنسب طُرق التقعيد النحوي مالءمة للحاسوب التقعيد املقيد بنوع 
التركيب يف كل سياق، فيحدد لكل سياق تركيب حساس يوصف 

اط ال جيوز تغيريها، مع حماولة استيعاب اإلشكاالت اليت قد للحاسوب بأمن
إنْ تقُم أَقُم ـ إنْ قام قمت ـ ): مثال(، كتركيب الشرط)٢(ترد يف التركيب

إنْ تقم فأنا أقوم ـ إنْ تقم فأنا قائم ـ أقوم إن تقم ـ أقوم إنْ قمت ـ 
 إن تقم ـ إنْ قمت: ويستبعد حنو. إخل....أقوم إنْ قام ـ سأقوم إن تقم 

  .إخل....تقوم أقوم ـ تقم إنْ أقم ـ أقُم إن قمت 

  لس أو اإلشكابمسألة اللَّ
واجهها مربمج الدرس النحوي حاسوبيا كثرة من الصعوبات اليت ي

ورود اللبس، يف الكلمات والصيغ والتراكيب والقوانني الصوتية 
 وهذه معضلة ، كااللتباسات اليت تنتج عن عدم التشكيل،)الفونولوجية(

كثريا ما انزعج منها احلاسوبيون وتعثرت ا أعمالُهم، وعالجها حيتاج إىل 
جهد ليس بقليل، غري أنه ميكن التقليل منها مهما عسر عالجها،  ويأيت يف 

  : مقدمة ما تعالَج به ما يلي
حماولة االستقراء شبه الكامل ألنواع التراكيب واأللفاظ واألوزان  .١

 .الْملِبسة
                                 

 .١٩-١٥تركيب اللغة العربية مقاربة نظرية جديدة ص : انظر) ١
  .٤٠٦ـ٤٠٥نبيل علي . د:اللغة العربية واحلاسوب، لـ :انظر) ٢
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د ذلك االستقراء يعمد إىل التوصيف الدقيق للغة ، مقرونا جبميع بع .٢
القيود اليت يفرضها نظام النحو العريب، ألجل عرض كل مجلة على 

 .)١(تلك القيود قبل ترشيحها
تقدمي حلول عامة يف أثناء التوصيف، تليها أخرى خاصة لفك كل  .٣

ه، فتقييد لَبس حمتمل، مبا يتفق مع ضوابط النحو العريب وقواعد
موضع التنوين بآخر االسم حلٌّ عام، وتقييد االسم الذي جيوز تنوينه 
بوصف مييزه عن االسم الذي ال ينون حلٌّ خاص ينبغي مراعاته عند 
التوصيف، ومن أهم ما يعني على ذلك اعتبار كل نوع من أنواع 
االسم فئة خاصة، فالضمري واملمنوع من الصرف واملبين واملعتل 

ِر فئات امسية ال تقبل التنوين، وهذا حل عام، وما يستثىن من اآلِخ
املمنوع من الصرف واملعتل اآلخر يقيد كل جزء منه بعالمة مميزة 
تلحقه مبا يلحقه التنوين، وهذا حل خاص، ولكنه حيتاج إىل طرد 
كل  جزء إىل آخر عنصر منه، مهما بلغت االستطرادات، وال يتأتى 

 . ذه الطريقةالتوصيف الدقيق إال
عدم تعميم أي قاعدة أو فك للبس قبل جتريبه عمليا وعرضه على  .٤

 .املختصني يف الدرس النحوي
املعىن املعجمي : والطرق اليت يفك هلا اللبس إذا وقع متعددة،  منها

                                 
اسات النظرية اليت قدمت مناذج جيدة يف التوصيف النحوي للحاسوب من الدر) ١

العربية، حنو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات :"اد املوسى. كتاب د
  .، األردن٢٠٠٠ "احلاسوبية



٢٨٥   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

( للفظة ـ حتديد املوقع اإلعرايب ـ ما يرشحه السياق ـ مقاصد املتكلم
  .وحنو ذلك....ملصاحبة اللفظية ـ ا) املوضوع العام للنص

  ولقد قُدم يف جمال فك اللبس يف النص العريب حاسوبيا حبوثٌ 
، ال خيلو سوادها األعظم من قصور غري خاٍف يف )١(وحماوالت عملية

استقراء الصور اليت حتتملها التراكيب العربية وألفاظها، وال ريب أن أي 
صح أن تؤلَّف عليها اجلمل نتيجة ينقصها استقراُء األمناط اليت ي

العربية،وأصوِل ألفاظها،  والنظر فيما توصل إليه علماء العربية من ضوابط 
 وقوانني، فإنه ال يصح تعميمها، وال ميكن االعتماد عليها لبناء قاعدة لفك

  .اللبس

 تخزين نتائج التحليل النحوي حاسوبياً

 ال بد من ختزينها بعد إاء خطوات التحليل النحوي للكلمات واجلمل
يف ذاكرة اجلهاز السترجاعها عند الطلب، ومن هنا صنع املربجمون 
احلاسوبيون ما يعرف يف لغة احلاسوب بسجالت التخزين، ليضمنوها مجيع 

 حتليلها كاملة يف كل مجلة مدخلة، ويستعان ا يف الفئات النحوية اليت سبق
وكل طرق التحليل املتبعة، حتليل أي نص جديد يراد حتليله، كما سبق يف 

سجٍل من هذه السجالت حيوي كلمة فرعية أو مجلة سليمة الصياغة كاملة 
                                 

متثيل املعلومات لفك اللبس يف النصوص : " سلوى محادة. من أبرزها حبث د) ١
لندوة الدولية األوىل عن احلاسب واللغة نشر يف سجل ا" العربية احلديثة املكتوبة

هـ يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، ١٤٢٨العربية، عام 
   .٧٧ص
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 ويحدد املوقع )الكلمة( وهي )ِحبزمة(يعرف كل سجل قد التحليل حنوياً، و
يمثَل أن  يفضل أحيانا و،الذي دونت فيه كل حزمة بني عالمتني تحداِنِه

ي أسهم ونقاط يف احلاسوب كما يظهر يف سجل التدوين جبدول أو خط ذ
  :الرسم اآليت

     س           أد                ظرف    س      أد:الفئات النحويةرمز 
كتاب            فوق            ال               رف          ال       :      اِحلزم

          
 ٦             ٥       ٤     ٣              ٢      ١     
اية سجل احلزمة                                                                                 بداية سجل احلزمة 

 وينبغي )١(النقطة املبدوء ا والنقطة املنتهى ا حتددان موقع احلزمة
التنبيه على أن عالمة اإلعراب وحالته تضافان إىل احلزمة عند التحليل 

 - واجلزمالرفع والنصب واجلر –ن، فتدخل السمات اإلعرابية والتخزي
االمسية والفعلية ضمن السمات الصورية املخصصة للمد٢(ل املعجميخ(.  

   ومما له صلة ذه الطريقة من طُرق التخزين، أن األصوات 
ختزن يف اجلهاز عرب رموز سرية عامة، يف أماكن صاحلة الستقبال ) احلروف(

خصص لكل رمز، واحلرف يف هذا الطور يكون رمزا سريا خاليا احلرف امل
من أي عالمة تدل على هيئته أو شكله، وقد يحفظ النص كله على هيئة 
وحدة متكاملة مترابطة يف حالته األصلية، أو حيفظ بعد حتليله صرفيا حبسب 

                                 
علم اللغة احلاسويب للدكتور صالح الناجم على موقع : انظر) ١

com.alnajem.www  
 .٢٤اربة نظرية جديدة صتركيب اللغة العربية مق: انظر) ٢
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خطوات التحليل الصريف املتقدم تفصيلها، ورمبا فضل بعض احلاسوبيني 
 بالطريقة الصرفية هذه، ِلما تتيحه من إمكانية استرجاع النص عن احلفظ

اجلذر ـ الصيغة ـ : طريق أي جزء من أجزاء عناصر التحليل الصريف
  )١(...اجلذع ـ الكلمة 

                                 
   .٢٣٣ ـ ٢٣٢نبيل علي ص. انظر اللغة العربية واحلاسوب، د) ١
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  اخلامتـــــة
إن الوصف الذي تركه لنا األسالف من علماء العربية، ال يفي بكل 

يت يتطلبها توصيف الدرس النحوي ما حنتاج إليه من القواعد واحملترزات ال
للحاسوب، ذلك أن قواعدهم موجهة إىل العقل البشري الذي يدرك كثريا 
من األشياء مبا أودعه اهللا فيه من الذكاء والقدرة على التمييز، وذلك أمر 
ينأى عنه احلاسوب ويعزب عنه بلوغه، ألنه صفحة بيضاء مهيأة ملا يلقى 

ردا كما أُلقي فيها،  ومن هنا جاءت احلاجة فيها من معلومات، لتظهره جم
حملاولة التوغل يف مزيد من دقيق التقعيد النحوي، واستقصاء مظان الطرق 
اليت ترد عليها املواد النحوية، واالحتراز مما يكدر صفوها، ولقد بان 
بالتجربة كما أثبتت الدراسات احلديثة أن طرق برجمة النحو العريب حاسوبيا 

لة، ولكنها غري دانية املنال، بل تكتنفها عقبات حيتاج التخلص ليست مستحي
منها إىل جهود مشتركة بني املتخصصني يف العربية واملتخصصني يف الربجمة 
احلاسوبية، وقد جاءت هذه الدراسة إلثبات هذه احلقيقة، فطرقت أبواا، 
 وتطرقت إىل أهم الطرق اليت ينفذ منها إىل مشاركة النحو العريب يف

الدراسات اللغوية احلاسوبية، وقدمت خالصةً موجزة ألنواع التحليل 
اللغوي الذي خيدم الدرس النحوي، من جهة الصوت اللغوي، والصرف، 
والتركيب، ونبهت على الصلة القوية بني هذه املستويات، ومل تغفل التنبيه 

 الدرس على جانب الداللة وأثر النظام اإلمالئي يف اكتمال أركان بناء
النحوي الشامل، جامعة بني الوصف النظري، والتمثيل التطبيقي، يف 

  .خطوات يرجى منها أن تكون مساندة ملا سبقها من جهود يف هذا امليدان
  النتائج والتوصيات

  : أهم ما استبان من هذه الدراسة من نتائج ما يليمن 
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 بيان تأدية احلاسب وإيضاحه للوحدات الصوتية الصغرى للغة، .١
 .واستجالء قيمها النحوية

بروز طرق العالقات الوظيفية بني الوحدات اللغوية بالتحليل احلاسويب  .٢
 .صوتيا وصرفيا وحنويا ودالليا

اإلفصاح عن طرق توصيف الدرس النحوي للحاسوب بناء على  .٣
التفكري اللساين لدى علماء العربية، وصياغته وفق تطور اللسانيات 

 .اللغوية احلاسوبيةاحلديثة وأنظمة الربجمة 
ظهر من خالل هذه الدراسة تعدد أساليب التوصيف النحوي  .٤

 .للحاسوب، وتنوع طرقه اليت ميكن االستفادة منها
 تبني أن توصيف اللغة العربية للحاسوب ال يزال يعاين مشاكل  .٥

وعثرات ظهرت يف كثري مما تقدم من احملاوالت والبحوث النظرية، 
رار يف ابتكار طرق جديدة للربجمة اللغوية ويلزم للتخلص منها االستم

املالئمة للنحو العريب، على أنه يلزم أن تكون كل خطوة من ذلك 
حتت جمهر املتخصصني اللغويني، ويف أحيان كثرية يقترح بعض 
احلاسوبيني حلوال غري مناسبة يف توصيف الدرس  النحوي، لعدم اطراد 

 .ل ال ينبغي جتاهلهما يذكرونه من قواعد، وهذا قد نتج منه خل
تبني أن الدرس النحوي العريب ميكنه مسايرة اللسانيات احلديثة فيما  .٦

وصلت إليه من مواكبة التقنيات العصرية، مبا خيدم اللغة العربية 
 .وتعليمها ونشرها
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لقد ظهرت لنا من خالل هذه الدراسة ضرورة كسر احلاجز الذي  .٧
 بينهم وبني إعادة تقنني يخيل إىل بعض دارسي النحو العريب وجوده

كثري من قواعد النحو العريب، كطرق التوصيف احلاسويب، وأمناط 
التحليل اللغوي. 

النصح الالزم الوصيةُ بوجود متخصصني يف الدرس النحوي وبدا من 
احلاسويب يف اجلامعات العربية ومؤسسات التعليم بعامة، وإجياد ِفرق حبثية 

 وفنيني حاسوبيني، لتأليف كتب ونشرات ومعامل لغوية فيها تضم لغويني
 للحاسوب، هاحتتوي شرحا ميسرا لطرق برجمة اللغة العربية، وتوصيف

من نتائج فيه وختزينها وفق ما توصلت إليه البحوث النظرية املقدمة 
، وتقدمي حلول ناجعة لإلشكاالت اليت تواجه الباحثني يف تقنني واقتراحات

ق البحثية، العربية حاسوبيا، فإن تبي مثل هذه األفكار، وقيام تلك الِفرن
وإنشاء تلك املعامل، وتكاتف اجلهود يف هذا اال، لَيعد من واجب اللغة 

وإن كثريا من األخطاء . على أبنائها، ومن واجب األجيال القادمة علينا
اد الواقعة يف احملاوالت املقدمة لتوصيف النحو العريب للحاسوب منشؤه انفر

أصحاا عمن يساندهم ويدعم جهودهم،ولعدم وجود جهات متخصصة 
  . يعتمد عليها يف ذلك



٢٩١   الدرس النحوي في ضوء الحاسب اآللي

 عــــاملراج

        العربية، لفـوزي الـشايب،     أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة
 هـ، عامل الكتب احلديث ،األردن ١،١٤٢٥ط

            ٥اإليضاح يف علل النحو للزجاجي ، حتقيق مازن املبـارك ، ط ،
 .بريوت ،  النفائسهـ دار١٤٠٦

    ط املطـابع  البنية الصوتية للكلمة العربية لعبد القادر جديـدي ،
  .م تونس ١٩٨٦املوحدة 

  تاریخ علم اللغة الحدیث، لجارھارد ھلبش، ترجمة سعید
 .، القاھرة٢٠٠٣، ١ط. حسن بحیري

 داود عبده، ضمن حبوث مؤمتر أطلس . د. الترمجة بني اإلنسان واآللة
   .٢٠٠٤ اللغة والترمجةالدويل الثاين يف

 ١تركيب اللغة العربية ، مقاربة نظرية جديدة ، حملمد الرحايل ، ط ،
  ، دار توبقال، املغرب ٢٠٠٣

 كِّل آيلّ عريباملنشور يف السجل العلمي لندوة " التشريح البنائي ملش
تقنية املعلومات والعلوم الشرعية والعربية، املقامة يف جامعة اإلمام 

  هـ ١٤٢٨ اإلسالمية يف صفرحممد بن سعود
  فونولوجيا العربية لسلمان العاين / التشكيل الصويت يف اللغة العربية

هـ نشر النادي األديب الثقايف جبدة، اململكة العربية ١٤٠٣، ١ط.
  .السعودية 
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  التقنيات الصوتية املعاصرة يف خدمة القرآن، ملنصور الغامدي وعبد
تقنية "لكرمي والتقنيات املعاصرة ندوة القرآن اسجل . اهللا األنصاري

 اململكة العربية السعودية، –، املدينة املنورة "املعلومات
  .١٤٣٠شوال

 هـ ١٤٠١، طتكملة أليب علي الفارسي، حتقيق كاظم حبر املرجانال
 . العراق

 ١٩٧٤، سنة ١١العدد . حوليات اجلامعة التونسية. 
   الكتاب العريب  ، حتقيق حممد علي النجار ، دار        اخلصائص البن جين

  .ـ بريوت
              الدر النثري والعذب النمري لعبد الواحد بن حممـد املـالقي املتـوىف

هـ دار  ١٤٢٤،  ١، ط عادل أمحد وعلي حممد   : قيق  هـ ، حت  ٧٠٥
  الكتب العلمية ـ بريوت

        هـ عـامل   ١٤٢٠،  ١دراسة السمع والكالم ، لسعد مصلوح ، ط
 .الكتب ، القاهرة

 هـ عامل الكتب ١٤١١/ ار عمر طدراسة الصوت اللغوي ألمحد خمت
  .ـ القاهرة

 حممد ، حتقيق حمموداز للعالمة عبد القاهر اجلرجايندالئل اإلعج 
 .، مطبعة املدين، القاهرةشاكر
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  ة يف تقنية املعلوماتلندوة استخدام اللغة العربي السجل العلمي )
 ١٢ – ٨  املعقودة يف مكتبة امللك عبد العزيز بالرياض يف الفترة من

 ).هـ١٤١٢ذي القعدة 
  اسجالت الندوة الدولية الثانية حول املصادر اللغوية العربية وأدوا

  .هـ١٤٣٠احلاسوبية، القاهرة، مصر، 
   صناعة اإلعراب أليب الفتح ابن جين ، حتقيق حسن هنداوي ،           سر

   .هـ ، دار القلم ، دمشق ١٤٠٥، ١ط
 جامعة أم هـ١٤٣١، ١ط.السمات النحوية للعربية حملمد الرفاعي 

  . القرى
 هـ املكتبة ١،١٤١٨ط.الصوتيات والفونولوجيا، ملصطفى حركات

  .  العصرية، بريوت
 ٢٠٠٠" العربية، حنو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات احلاسوبية ،

  .األردن
 عامل الكتب ـ ١٤١٩، ١علم األصوات اللغوية ملناف مهدي ، ط ،

  .بريوت
  ريب ـ القاهرةم ، دار غ٢٠٠٠ط.علم األصوات لكمال بشر.  
 علم اللغة احلاسويب للدكتور صالح الناجم على الرابط :

com.alnajem.www.  
 مطابع جامعة . علم اللغة املربمج، للدكتور كمال إبراهيم بدري

  . امللك سعود بالرياض
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  ر ، دار الفك١٩٩٢، األصوات اللغوية لعصام نور الدينعلم وظائف
   .اللبناين

 وجان .أوزوالد ديكرو: القاموس املوسوعي اجلديدلعلوم اللسان،لـ
 .،املغرب٧ط.ترمجة منذر عياشي. ماري

 دراسة نظرية تطبيقية، لعبد اهللا بن : القرينة الصوتية يف النحو العريب
  ٢،٢٠٠خمطوط. حممد األنصاري

       ـ تعريـب  ) كـالوس هيـشن   (القضايا األساسية يف علم اللغة ، ل
هـ، مؤسسة املختار ـ  ١٤٢٤، ١تور سعيد حسن حبريي ، طالدك

 .القاهرة
 هـ ١٤٠٢، ٢الكتاب لسيبويه ، حتقيق عبد السالم حممد هارون ،ط

  .، دار اجليل، مصر 
          الكناش يف فين النحو والصرف لعماد الدين األيويب ، حتقيق ريـاض

  .هـ  بريوت ١٤٢٠، ١اخلوام، ط
 بريوت.  دار صادر.ط. لسان العرب البن منظور األنصاري.  
 اللسانيات الوظيفية والترمجة اآللية نظرية النحو الوظيفي منوذجا .

عز الدين البوشنجي، ضمن حبوث مؤمتر أطلس الدويل الثاين . د.أ
   .األردن.٢٠٠٢يف اللغة والترمجة لعام

 أسعد أبو لبدة ، ضمن حبوث . د" اللغة الشبكية العاملية وعوملة املعرفة
  .األردن.٢٠٠٢ويل الثاين يف اللغة والترمجة لعاممؤمتر أطلس الد

          دار  ١٤٢١:اللغة العربية معناها ومبناها ، لتمـام حـسان ،ط ،
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 .الثقافة ، الدار البيضاء
 مطابع اخلط، ١٩٨٨/ط.نبيل علي. د:اللغة العربية واحلاسوب، لـ ،

 .تعريب: نشر
 لعوملة، اللغة العربية وحتديات العصر، وقائع ندويت اهلوية اللغوية وا

 . خالد اجلرب. ، حترير د٢٠٠٥جامعة البترا اخلاصة، األردن 
 عماد الصغري، عبد اهللا . حمرك حبث املتشابه اللفظي يف القرآن

نشر يف سجل ندوة . األنصاري، أمحد خرصي، يوسف العوهلي
 –، املدينة املنورة "تقنية املعلومات"القرآن الكرمي والتقنيات املعاصرة 

  .١٤٣٠ية السعودية،شوال اململكة العرب
  علم الصوتيات الوظيفي(معجم املصطلحات األلسنية  ملبارك مبارك (

 .، دار الفكر ،  بريوت١٩٩٥، ١ط
 دار الفالح ـ األردن  ١٩٩٨: معجم علم األصوات للخويل  ، ط ،

. 
            يد يف النظم والتجويد لإلمام حسن بن قاسماملفيد يف شرح عمدة ا

السيد رفـاعي ، ط مكتبـة أوالد الـشيخ          املرادي ، حتقيق مجال     
  .دكتوراث ، مصر 

 ١، حتقيق عبد اخلالق عضيمة ، طاملقتضب أليب العباس املربد ،
 هـ، مصر١٣٩٩القاهرة 

        دار املعرفـة اجلامعيـة      ٢٨٢مقدمة لدراسة اللغة حللمي خليـل ،
 .ـ القاهرة ١٩٩٧
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       مكتبة األجنلـو املـصرية       ٨من أسرار اللغة إلبراهيم أنيس ، ط ، ،
 .القاهرة 

     كولنج ، نشر جامعة امللـك       .ي.املوسوعة اللغوية حترير الدكتور ن
 سعود بالرياض

           ،موقع معهد حبوث احلاسب واالكترونيات يف حبوث اللغة العربيـة
مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، على الـشبكة االكترونيـة،      

 .الرياض
 األوراق البحثية ( عربية الندوة الدولية األوىل عن احلاسب واللغة ال (

/ ٢ – ١٠/ ٢٩ مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض –
 .هـ١٤٢٨ / ١١

              مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع للسيوطي ، حتقيق عبد الـسالم
هـ ، مؤسـسة    ١٤١٣حممد هارون ، وعبد العال سامل مكرم ، ط        

 .الرسالة ، بريوت 
 Alnajem , salah, chartparsinr   master dissertation. 

essex: university of assex.١٩٩٥   
 sa.edu.kacst.ceri://http/   

Mansour Alghamdi :Analysis, Synthesis and  Perception of 
Voicing in Arabic. P:١٤٥-١٤٤. Al-toubah bookshop. jareer 

St.-Riyadh . 
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٣٠١   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد رمحة 
للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما 

  :بعد
عجيبا من آالف اللغات إال أن  طا العامل خلففي زمن العوملة يشهد

عددا قليال منها فقط حيظى بالنفوذ احلقيقي على ألسنة بين البشر فإذا عدنا 
 يعطي أرض ،عدة قرون إىل الوراء فإننا نلمس نفوذا واسعا للغة العربية

وتعد اللغة العربية واحدة من أهم . اإلسالم اليت ال تغيب عنها الشمس
دة يف هيئة األمم املتحدة و املنظمات الدولية التابعة هلا ولكنها اللغات املعتم

لألسف الشديد احنسرت مع تضعضع الدولة اإلسالمية شيئا فشيئاحىت 
 يف اإلجنليزيةإستبدلت اللغة العربية يف معاقلها باللغات األجنبية السيما باللغة 

ثر اللغات انتشارا يف  أصبحت أكاإلجنليزيةواآلن جند أن اللغة . الدول العربية
العامل حىت أا تعترب اللغة الرئيسية اليت يتحدث ا الناس يف خمتلف 
التجمعات واحملافل السياسية على املستوى الدويل يف كل أحناء العامل، أمهها 

 ودول الكومنولث والس األورويب(UNO) منظمة األمم املتحدة 

(Council of Europe) واإلحتاد األورويب(European Union)  وحلف
  . وغـريها(OPEC)ومنظمة الدول املصدرة للنفط (NATO)ناتو 

  يشتمل حبثي على مباحث عديدة وكل مبحث يضم مطالب عديدة 
  . على الغة العربية اإلعالميةاإلجنليزيةعوامل التأثري للغة : املبحث األول
 على اللغة إلجنليزيةاالظواهر املختلفة اليت متثل تأثري اللغة : املبحث الثاين



٣٠٢ المحور الثالث

  .العربية اإلعالمية
كلمات ومفردات ومصطلحات وتعابري من اللغة : املبحث الثالث

  . املوجودة يف اللغة العربية اإلعالميةاإلجنليزية
االنعكاسات اإلجيابية والسلبية الناجتة عن تأثري اللغة : املبحث الرابع

   على اللغة العربية اإلعالميةاإلجنليزية



٣٠٣   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

اإلجنليزيةعوامل تأثري اللغة : بحث األولامل
ّ

 على اللغة العربية 
  اإلعالمية 

  : العوامل االجتماعية والتاريخية
تؤثر على لغة أخرى مبا فيها اقع أن هناك عدة عوامل جتعل لغة يف الو

من عديدة العوامل التارخيية واالجتماعية وبناء على هذا التأثري تنتقل كلمات 
 اإلجنليزية العوامل االجتماعية والتارخيية اليت جتعل اللغة لغة إىل أخرى وأما

  : أن تؤثر على اللغة العربية اإلعالمية فإا تتضمن ما يلي
االحتكاك احلضاري، العمالة األجنبية، الغزو على اللغة واألحداث 

  السياسية 
  : وتفصيل هذه العوامل فيما يلي

  : االحتكاك الحضاري
 جتعل لغة أهم العوامل اليتمن اك احلضاري يعترب ويف الواقع أن االحتك

 تؤثر اإلجنليزيةتؤثر على لغة أخرى وبالتأمل يف العصر احلديث جند أن اللغة 
على  اللغة العربية اإلعالمية بسبب احتكاك احلضارة األوروبية مع احلضارة 
اإلسالمية و نتيجة لذلك حيدث التبادل اللغوي الذي يؤدي إىل تسرب 

  .  إىل اللغة العربية اإلعالميةاإلجنليزية من اللغة كلمات
و يتحدث الدكتور على عبدالواحد وايف عن االحتكاك احلضاري 

  : بقوله
من املقرر أن أي احتكاك حيدث بني لغتني أو بني هلجتني أو "



٣٠٤ المحور الثالث

جته و كيفما حضارتني أيا كان سبب هذا االحتكاك و مهما كانت در
ال حمالة إىل تأثر كل منهما باألخرى فكلما  يؤدي كانت نتائجه األخرية،

 احتكاكهما صقويت العالقات اليت تربط أحدمها باآلخر و كثرت فر
نشطت بينهما حركة التبادل اللغوي ولذلك تبلغ هذه احلركة أقصى شدا 

   )١(".تنيان منطقة واحدة أو منطقتني متجاورحينما يسكن الشعب
أن الوضع احلضاري للغة هو و يتحدث الدكتور عبدالصبور شاهني ب

  : العامل احلقيقي لتأثري لغة على لغة أخرى حيث يقول
ولقد كانت العربية زمنا مضى أكثر اللغات حضارة و تقدما و كان "

 تأثري كبري يف اللغات هلا ابتداء من القرن الرابع اهلجري والعاشر امليالدي
أوروبا ، يف األندلس ، استمر طيلة وجودها يف الطرف اجلنويب من األوروبية

وصقلية وما حوهلما من اجلزء حىت آخر القرن اخلامس عشر و إذا كان 
وجود العربية قد تقلص من تلك البالد فإنه قد ترك بصماته على ألسنة أهلها 
املتكلمني باألسبانية أو الربتغالية أو غريها من اللغات احمللية حىت اآلن، 

للغات األوروبية مبا فيها اللغة الفرنسية فدخلت عدة كلمات من العربية إىل ا
 قدرا كبريا من الكلمات ذات اإلجنليزية وهكذا وجدنا يف اإلجنليزيةو 

 اإلجنليزيةاألصول العربية، يصل ا بعض الباحثني إىل بضع مئات، دخلت 
مباشرة أو بالواسطة وهذه الكلمات تسجل ظاهرة تسرب العربية يف 

لوسيط و نستعرض بعض الكلمات اليت تسربت من  يف العصر ااإلجنليزية
  :  وهياإلجنليزيةالعربية إىل 

                                 
  . ٢٩الدكتور على عبدالواحد وايف، اللغة واتمع، ص. ١



٣٠٥   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

  النطق العريب املعاصر     الصورة االجنبية     األصل العريب 
  أمريال          Admiral    أمري البحر 

  الكحول          Alcohol    الكحل 
   )١(يرب          Syrup     شراب 

  : العمالة األجنبية
 األجنبية يف الدول العربية و خاصة يف الدول يعود تاريخ وفود العمالة

اخلليجية إىل اخلمسينات من القرن املاضي، ولكن حىت بداية السبعينات مل 
تكن يف منطقة اخلليج أعداد هائلة من العمالة األجنبية و كانت أغلبية العمالة 

 فحسب تقرير العمل الذي ،يف هذا الوقت عربية وهندية و باكستانية
  : رة العمل بدولة اإلمارات العربية املتحدة يوضح ما يليأصدرته وزا

يت كانت حمصورة حينذاك من لأن إمجايل حجم هذه العمالة ا"
ومع . ألف عامل ١٥٠القادمني من شبه القارة اهلندية كان يف حدود 

االرتفاع امللحوظ يف أسعار النفط يف حقبة السبعينات من القرن املاضي، 
ة يف استرياد آالف األيدي العاملة من البلدان العربية و بدأت البلدان اخلليجي

اآلسيوية دف املسامهة يف إرساء البنية التحتية الالزمة لتحقيق اخلطط 
 ٢٠٠٦إن عدد العاملني يف القطاع اخلاص بلغ بنهاية عام ....  التنموية

  ". ٢مليون عامل أجنيب) ٢،١٩٤(
                                 

 .٢٢٦الدكتور عبدالصبور شاهني، الدخيل يف العامية، ص . ١
، العمالة االجنبية ىف دول اخلليج الواقع واملأمول، رشا عاصم عبد احلق .  ٢

٦٠٨e٢=s&٣٤٧=t?php.showthread/forum/com.lawoflibya.www://http
bb٨a٣٢ce٠١d٣a٠af١٧٨f٨٨٧a٦٩٩   



٣٠٦ المحور الثالث

  : أضاف التقرير
 أن االنتشار الواسع للعمالة الوافدة من شبهحظ يف الدول العربية ولو"

القارة اهلندية و دول أوروبا يف األعمال التجارية و املصرفية وغريها قد أدى 
األسواق  إىل التأثري على اللغة العربية الدارجة املستخدمة، حيث تستخدم يف

لغة ركيكة مركبة من كلمات أردية وهندية و إجنليزية و أن االستخدام 
 اللغة املركبة كفيل بإفساد اللغة العربية يف الدول هلذه و املستمر الدائم

  )١(". يف اللغة العربيةاإلجنليزيةالعربية و إدخال ألفاظ جديدة السيما اللغة 

  : الغزو على اللغة
 تؤثر على اللغة العربية اإلجنليزيةومن أهم العوامل اليت جتعل اللغة 

عربية و نتيجة لذلك تتسرب كلمات من اإلعالمية هو الغزو على اللغة ال
  . إىل اللغة العربية اإلعالميةاإلجنليزيةاللغة 

عن تاريخ االستعمار الصلييب إىل البلدان " مكتوب"و يتحدث موقع 
 أثرا عميقا على لغة الدول االعربية حيث يشري إىل أن الغزو و االحتالل ترك

  : العربية و ميكننا مالحظة ذلك يف النص التايل
سياسة االنفتاح املنفلت اليت أنتجتها الدول العربية بدرجات " 

متفاوتة، حيث أدت إىل ما نشهده من هجوم واسع النطاق للسلع األجنبية 
حىت أصبح الذين جييدون اللغات ... متوازياً مع هجوم للثقافة األجنبية

ة حتظى األجنبية هم املتميزين اجتماعياً واقتصادياً، وصارت املدارس األجنبي

                                 
   نفس املرجع. ١



٣٠٧   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

بإقبال غري عادي، بل وجدنا بعض اجلامعات الوطنية تفتح فروعها للتدريس 
فبعد أن حقق العمل ... باللغات األجنبية، األمر الذي ال خيلو من مفارقة

الوطين إجنازه بتعريب التعليم اجلامعي خصوصاً يف كليات الدراسات 
ب مناهج الكليات اإلنسانية، وبينما األصوات تتعاىل ملواصلة الشوط بتعري

العلمية من طب وصيدلة وهندسة وما إىل ذلك، إذا بنا جند الكليات اليت مت 
تعريبها تعود للتدريس باللغات األجنبية، على األقل هذا ما حدث يف جامعة 

   )١(". كلية االقتصاد والعلوم السياسية(القاهرة 
  : عبدالواحد الوايف .قال د

الحتكاك باللغات األوروبية احلديثة، أتاحت احلروب الصليبية فرصا ل"
ويف العصور احلاضرة كثرت فرص . فانتقلت العديد من املفردات تبعا لذلك

هذا االحتكاك و تنوعت أسبابه تبعا لتوثيق الروابط االقتصادية و السياسية و 
و تبادل البعثات و كثرة . الثقافية بني شعوب أوروبا و األمم الناطقة بالعربية

األوروبية يف الشرق ، و ترمجة منتجات الفرجنة إىل اللغة العربية ، اجلاليات 
فانتقلت بذلك العديد من مفردات اللغات األوروبية يف شؤون السياسية و 

العلوم و الفنون و ما إىل واالجتماع و منتجات و مصطلحات الصناعة 
   )٢(".ذلك

                                 
-http://dr،  أجهزة اإلعالمواقع اللغة العربية يف، أمحد بن نعمانالدكتور   .١

cheikha.blogspot.com/٠١_٠١_٢٠١١_archive.html 
    ٢٤الدكتور على عبدالواحد وايف ، فقه اللغة، ص . ٢



٣٠٨ المحور الثالث

  : األحداث السياسية -أ
عوامل اليت جتعل لغة تتأثر بلغة تعترب األحداث السياسية من أهم ال

  : أخرى و يوضح األستاذ عمر هزاميه ذلك يف قوله
 من أهم العوامل أثرا يف تنمية اللغة عرب استحداث السياسةقد تكون "

الكثري من األلفاظ و املصطلحات فالسياسة الداعمة للغة تعطيها زمخا وقوة 
اا قوة متنامية و جماال كبرية فتعزز مكانتها على كافة األصعدة و متنح أصح

 وكانت السياسة على مر األزمنة مصدرا أساسيا و .رحبا لإلبداع و االبتكار
 السياسية و الصراعات و األحداثوأدت . رئيسا لقوة اللغة و زيادة مفرداا

احلرب الباردة ، صراع القوى، : احلروب إىل ظهور مصطلحات جديدة مثل
الم السياسي، األحالف العسكرية و قوات صنع القرار، ميزان القوى، اإلع

   )١(".حفظ السالم
ويتحدث الدكتور إبراهيم أنيس عن الظروف السياسية اليت تؤثر على 

  :  األيام حيث يقولاللغة حيث ينحط قدر بعض الكلمات اللغوية على توايل
 من ، قد تتطلب احلطالظروف السياسيةفنحن حني نتذكر أن بعض " 

لفاظ اليت تعرب عنها ندرك السبب يف إنزواء بعض األعية وألقاب ورتب اجتما
 مصر، فانزوت لعل أقرب مثل هلذا هو إلغاء األلقاب والرتب يفمن اللغة و

كية مرت ا وغريها من ألقاب تر) بك وأفنديباشا و(كلمات مثل 
" أفندي"سارت كلمة تطورات يف داللتها واحنط قدرها على توايل األيام و

وأصبحت أقل الرتب بعد أن كان هلا خالل .  ذات قدر تافهيف آخر عهدها
                                 

   ١٩cl/nl.ulum://http.html()،"عوامل تطوير اللغة العربية "عمر هزامية، مقال بعنوان. ١



٣٠٩   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

حيدثنا بعض الباحثني عن و. اسع عشر مركز عام ومكان مرموقالقرن الت
" الشرطي " اليت أصبحت يف األسبانية ال تعىن أكثر من " الوزير " كلمة 

اليت كانت تعىن يف الدولة " احلاجب " ومثل هذا ميكن أن يقال عن كلمة 
   )١(".مث صارت على النحو املألوف اآلن" رئيس الوزراء " ة األندلسي

  : العوامل االقتصادية -ب
يف عصر حتكمه تقنية املعلومات وشبكتها غدت العالقة بني اللغة و 
االقتصاد أساسية وقوية و أصبحت اللغة من وسائل القوة االقتصادية حىت 
 قيل ان من يستطيع أن يسوق لغته يستطيع أن يسوق منتجاته يف اقتصاد

 و أدت املعامالت االقتصادية و العالقات التجارية على العصر احلاضر
توى األفراد و اجلماعات و بني الدول إىل ظهور الكثري من املصطلحات مس

اليت تساهم يف زيادة الثروة اللغوية مثل مصطلحات التجارة اإللكترونية، 
السوق احلرة، السوق السوداء، التجارة البنية، الدخل القومي، الناتج 

 التبادل القومي، الرأمسال ، امليزان التجاري، الفائض، الربح، الفائدة،
  .التجاري، السلع املعمرة، خبري اقتصادي، األمن االقتصادي و األمن الغذائي

  : قال الدكتور وليد العنايت بعد ذكر العوامل االقتصادية املؤثرة على اللغة
 على اللغة العربية اإلجنليزيةنتيجة هلذه العوامل االقتصادية أثرت اللغة " 

 اليت دخلت إىل العربية اإلجنليزيةمات وميكننا مالحظة ذلك من خالل الكل
بدال عن سوق السمك و يرى األفراد  (Fish Market)فيش ماركت : وهي

                                 
  .١٢٤كتور إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ص د. ١



٣١٠ المحور الثالث

من الذي يتقن اللغة ف.  من متطلبات النجاح يف احلياةاإلجنليزيةأن اللغة 
ويعتقد أن .  أفضل من الذي ال يتقنها، و تكون احلياة عليه أسهل اإلجنليزية

 فتتيح اإلجنليزيةأما اللغة .  يف العملا ستجعل الفرد حمدودمعرفة اللغة فقط
ملن يعرفها فرصة احلصول على وظيفة أفضل، ألن مجيع الوظائف املتاحة يف 

   )١(".املستشفيات حتتاج إىل لغة إجنليزية قوية

  :الثقافيةالعوامل التعليمية و. ج
 تؤثر على مل اليتأهم العوامن الثقافية تعترب إن العوامل التعلمية و

العامية تصاالت والتكنولوجية وتتمثل يف ثورة االأا خمتلف اللغات و
نترنتية والتعليم باللغة األجنبية وتأثري اإلجتاه التغرييب ووسائل اإلعالم اإل
  : حو التايلتفصيل كل منها على النو

  : التكنولوجياثورة االتصاالت و
رونية الضوئية اليت  طوفان املوجات االلكتيإن ثورة االتصاالت ه

 أو قوالب أو رموز، أي تتحول أشكالتتحول ا كل ما تتخذه املعاين من 
اءات اإلحياملعلومات واألخبار واألفكار والتوجيهات و األوامر وا رسائل 

الالت األعمال الفنية الدرامية والتشكيلية واملوسيقية تتحول إىل صور دو
  . االصطناعيةبيعية ووكلمات وأصوات بألوان واألصداء الط

  : قال األستاذ حمسن شري حممدي يف هذا الصدد

                                 
 .  الدكتور وليد عنايت، مستقبل اللغة العربية يف ظل اوملة.١

http://www.alarabiyah.ws/showpost.php?postid=٥١٨..  



٣١١   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

فات والتقدم العلمي على اللغة وكلما كان اكتشاف أثر االكتشا"
، تقيمت اللغة ا بالتجدد أكثر فأكثر ،كما نشاهد اليوم يف اإلنسان أكثر

تراكيبها،  و املصطلحات اليت دخلت اللغات وعصرنا ماليني من املفردات
اهلندسية كية والفيزيائية و الكيمياوية والفنية واملصطلحات الطبية والفل: لمث

اجلهة : فملخص القول هو أن اللغة تتحول من جهتني. وما إىل ذلك
فتحوهلا من اجلهة الداخلية يسبب حدوث . الداخلية واجلهة اخلارجية

كلمة االنتفاضة والثقافة : كلمات حديثة أو استبداهلا بكلمات مثل
وأما حتوهلا من جهة اخلارج كتأثري . ملستضعفني والطاغوت وحنوهاوا

املربدة و التلفزيون والتليفون : فيها مثل واالكتشافات االختراعات
  )١(". وغريها الكمبيوتر والفيديو واهلاتف النقالو

 على انيوضح حممد اهلادي عياد بأن التقدم احلضاري والرقي يؤثر
  :  يف الدول العربية حيث يقولاإلجنليزيةبية باللغة اللغة حيث تتأثر اللغة العر

إن احلداثة والتطور العلمي هذان املسلكان ميثالن موردين رئيسيني "
ال سيما حيث حيدث تأثري لغة بلغات أخرى ولالقتراض يف كل اللغات، 

ذلك أن  يف الدول العربية واإلجنليزيةة نالحظ أن اللغة العربية تتأثر باللغ
احلضاري والرقي التقين ليسا خاصني بشعب من الشعوب وإمنا التقدم 

   )٢(".يكتسبان طابعا كونيا

                                 
  "اللغة و احلضارة" األستاذ حمسن شري حممدي مقال بعنوان . ١

 (http://www.hawzah.net/Per/Script/Magazine.asp?) 
 =جدلية التأثري و التأثر يف األلسنة البشرية العربية والفارسية "حممد اهلادي عياد مقال بعنوان . ٢



٣١٢ المحور الثالث

  : اللغة العربيةفيأثر العامية اإلنترنتية 
اإلنترنتية مصطلح شائع االنتشار يف الثقافة احلاسوبية الغربية ويكثر 

رف اليت تعد غ (IM Programs)استخدامه عادة يف برامج املرسال املباشر 
  . شة واحملادثةرالد

وتتحدث فاطمة عن أثر األنترنتية على اللغة العربية بأن ذلك يؤدي 
  :  إىل اللغة العربية حيث تقولاإلجنليزيةإىل نقل كلمات اللغة 

بدأت اإلنترنتية يف الزحف حنو العربية بالظهور يف غرف الدردشة " 
غة العربية يف عدد من  إىل اللاإلجنليزيةواحملادثة إضافة إىل نقل كلمات اللغة 

دول الوطن العريب مع ايات األلفية السابقة ، وميكن أن جند شيئا من هذه 
العامية يف الكثري من املنتديات العربية وميكننا أن نراها بوضوح يف أي قناة 
فضائية عربية تترك يف قاعها هامشا الستقبال رسائل املشاهدين النصية، اليت 

 مادة لغوية غنية ألي دراسة تتوخى معرفة أسباب تزخر مبا ميكن أن ميثل
االحندار اللغوي الذي نعيشه، وتارخيه، ومصري اللغة العربية يف ظل وجوده، 

  )١(".وكيفية محايتها منه، ومن االستمرار يف االحندار

  : التعليم باللغة األجنبية
لعربية  يف الدول ااإلجنليزيةإن التعليم باللغات األجنبية السيما باللغة 

  ــــــــــــــ
  )sec&news=act?php.index/net.nosos.www://http(".منوذجا  =

 العامية اإلنترنتية على اللغة ملاذا تفوقت" الدكتورة فاطمة الربكي مقال بعنوان . ١
 )htm.t٥rjy٠pk/thaqafa/com.balagh.www://http(" العربية 



٣١٣   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

أصبحت ظاهرة دد اللغة العربية حيث تتأثر حركة النمو اللغوي للعربية 
 إىل العربية أثناء تدريس املعلمني خمتلف املواد اإلجنليزيةبتسلل كلمات اللغة 

  . الدراسية يف خمتلف اجلامعات والكليات واملعاهد يف الدول العربية
  : وقال الدكتور كمال حممد بشر يف هذا الصدد

 األساسية آخذه يف االنتشار بفضل بعض املعاهد واهليئات اإلجنليزيةو "
اليت تعىن بالبحوث املنطقية يف لندن والواليات املتحدة  واهلند والصني ويف 

 يف كثري من البالد اإلجنليزيةبعض الدول العربية ولقد طبقت يف تعليم اللغة 
كا حيث جترى التجارب األجنبية مبا يف ذلك تعليم املهاجرين إىل أمري

العديدة الستخدامها وسيلة من وسائل التدريب اللغوي يف رياض األطفال 
 على اللغة العربية بشكل سليب اإلجنليزيةواملدارس واجلامعات وبناء عليه تؤثر 

 إىل العربية يف خمتلف ااالت السيما يف اإلجنليزيةحيث تنتقل الكلمات من 
  )١(".لتكنولوجياجمال التجارة والعلوم وا

قال الدكتور سامي الشريف حول بروز ظاهرة التداخل اللغوي بني 
  : مواطين الدول العربية إثر التعليم باللغات األجنبية يف الدول العربية

االام موجه إىل وسائل اإلعالم بأا أحد الوسائل الرئيسة يف امتهان "
لغة التعليم يف : يها أيضا مثلالعربية، ولكن هناك وسائل أخرى ينبغي التنبه إل

اجلامعات العربية باللغات األجنبية فنادرا ما جند أساتذة يقَدرون العربية أو 
يدرسونَ ا، مما يعين عدم التفاهم إىل الرابطة القوية بني اللغة والفكر فصار 
لدينا فصل تام بينهما، بناء عليه تربز ظاهرة التداخل اللغوي بني مواطين 

                                 
 .٢٦٥الدكتور كمال بشر،ص :ترمجه إىل العربية"دور الكلمة يف اللغة"ستيفن أوملان. ١



٣١٤ المحور الثالث

   )١(".اإلجنليزيةلدول العربية و تتأثر اللغة العربية باللغة ا

   :اإلنجليزيةكثرة معاهد اللغات لتعلم اللغة 
 على اللغة العربية يف كل جمال من ااالت اإلجنليزيةنتيجة ألثر اللغة 

  . اإلجنليزيةأقبل العرب على إنشاء معاهد لتعليم اللغة 
  : روعي عن التعليم باللغة األجنبيةقالت الدكتورة كرمية مطر املز

انتشرت املدارس األجنبية بشكل كبري جدا يف الوطن العريب "
 تدرس مع دخول الطفل املدرسة وقبل دخوله اإلجنليزيةوأصبحت اللغة 

 اإلجنليزيةالصف األول االبتدائي فاملناهج والقصص املقروءة تدرس باللغة 
وكلما زاد . افة كاملة للغة دخيلةواليت ال تنقل فحوى القصة فقط بل ثق

 قل التركيز على اللغة العربية بكل ما تربط به اإلجنليزيةتدريس مقدار اللغة 
من نواح وعلى أثر ذلك تقل معرفة الطالب بالدين والشخصيات اإلسالمية 
واألدب العريب واجلغرافيا وتاريخ الوطن العريب وآمال وآالم األمة العربية 

   )٢(". االنسالخ اللغوي انسالخا ثقافيا ودينياوبالتدريج حيدث

   :يبيرتأثير االتجاه التغ
 تواجه الدول العربية يف هذا الزمان خطر يتإن من أقوى املخاطر ال

االجتاه التغرييب وعند ترتيب األعداء حبسب اخلطورة وقوة التأثري جند أن هذا 
                                 

  "ئل اإلعالماللغة العربية يف وسا"سامي شريف .د .١
 (http:www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=١٣٦٤٣)  

" أبناؤنا ال يتحدثون اللغة العربية"كتورة كرمية مطر املزروعي مقال بعنوان دال. ٢
.DetailedPage/Postings/atesTempl/News/net.aljazeera.www://http   



٣١٥   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

  . مع العريباالجتاه أبرزها وأشدها خطورة وأكثرها تأثريا يف ات
 دور االجتاه الغريب يف تبين يويوضح عبدالرحيم بن صمايل السلم

  : شباب العرب آلراء وأفكار املذاهب الفكرية الغربية حيث يقول
وقد كان للصحف واالت أثر بارز يف تبين بعض شباب الدول "

العربية آلراء وأفكار املذاهب الفكرية الغربية فقد كانت ملؤلفات طه حسني 
جربان خليل جربان وميخائيل نعيمة : وأمحد أمني والعقاد وأدباء املهجر مثل

وغريهم وكذلك جملة اهلالل واملقتطف واألهرام وغريها دور مؤثر يف إقناع 
   )١(".الشباب باالجتاه التغرييب

   :مالوسائل اإلع
لإلعالم بوسائله املقروءة واملسموعة واملرئية سلطة كبرية يف كل 

ذلك أنه كلما تطورت وسائل اإلعالم . اة ويف مقدمتها اللغةمناحي احلي
وتعددت طرق نقل املعلومات واإلعالم سالح متعدد احلدود ومتنوع 
املخاطر ال يترك أحدا إال وقد نال منه جزءا وهو مرآة عاكسة تنقل أدق 

  . التفاصيل وأكربها لتدخلها يف ذهن وسلوك الناظر والقارئ والسامع
  : شوشة عن اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم حيث يقولويتحدث فاروق 

يرى البعض بأن الوسائل االتصالية تقوم جبناية كربى على اللغة "
العربية حيث تشوه صورة اللغة العربية الصحيحة مما يؤدي إىل نشر األخطاء 
اليت متس قواعد النحو والصرف واإلعراب وهندسة التركيب وقواعد النطق 

                                 
تأثري االجتاه التغرييب "عبدالرحيم بن صمايل السلمى ، مقال بعنوان . ١

(http://www.alqlm.com/index.cfm?method=home.con&contentID-٠  



٣١٦ المحور الثالث

 إضافة إىل دخول كلمات أجنبية إىل اللغة العربية وإنه من واألداء الصويت
   )١(". الضروري أن يقوم املذيعون بالتدريب اللغوي

تتحدث الدكتورة كرمية مطر عن تأثري وسائل اإلعالم على اللغة 
  : العربية السيما لغة األطفال يف الدول العربية حيث تقول

كة اليت يشاهدها األطفال معظم األفالم واملسلسالت والرسوم املتحر"
وحىت قصص األطفال تالقي رواجا كبريا . اإلجنليزيةواملراهقني اآلن باللغة 

ففي الدول األجنبية . جلودة الكتابة والرسم والتصميم واإلخراج واملوضوع
الكربى كأمريكا مثال فإم يدفعون ماليني املاليني إلخراج قصة رسوم 

عاليني وال يقارن ذلك باملبالغ البسيطة متحركة لألطفال جبودة وكفاءة 
وجند أطفالنا . املتربع ا لكتابة رسوم عربية ذات مضامني إسالمية تربوية 

ينساقون حنو الرسوم األجنبية دون العربية ألا مصممة برباعة تامة تناسب 
الطفل واهتماماته حسب عمره مهما خالفت تلك الرسوم عادات وثقافة 

و نرى اآلن معظم املكتبات العربية زاخرة باالت .  إليهالبلد الذي ينتمي
األجنبية اليت تم باملوضة وكمال األجسام وأخرى موجهة لشرحية املراهقني 
واملراهقات إىل غريها من قصص األطفال والكتب املسلسلة واليت إن مل تكن 

   )٢(". أجنبية كانت ترمجة خالصة عنها

                                 
اللغة العربية يف القنوات الفضائية يف مجهورية "األستاذ فاروق شوشة مقال بعنوان . ١

   (/http://www.majma.org.jo)مصر العربية 
" أبناؤنا ال يتحدثون اللغة العربية"الدكتورة كرمية مطر املزروعي ، مقال بعنوان . ٢

 .DetailedPage/Postings/Templates/News/net.aljazeera.www://http 



٣١٧   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

   : العوامل اللغوية. ج
 تؤثر على اللغة العربية اإلجنليزيةمل اللغوية اليت جتعل اللغة العوا

اإلعالمية تتضمن كال من التركيب واملصدر الصناعي وفعل الترمجة وفقر 
 إىل اإلجنليزيةاللغة العربية يف املصطلحات واملفردات و املصطلحات من اللغة 

  . مياللغة العربية يف خمتلف ااالت السيما يف اال اإلعال

    :المصدر الصناعي
 إىل اإلجنليزيةاملصدر الصناعي له دور هام يف نقل كلمات من اللغة 

  : اللغة العربية و يوضح الدكتور حممود فهمي حجازي مفهوم ذلك بقوله
وهو من الصيغ اليت هلا أمهية كبرية يف تشكيل الكثري من األلفاظ و "

لنسبة مردفة بالتاء للداللة على اسم تلحقه ياء ا" املصطلحات، و تعريفه أنه 
   )١(".صفة فيه، وقد أكثر منه املولدون يف اصطالحات العلوم وغريها

  : ويشري الدكتور عبدالواحد وايف إىل ذلك
حيث تكونت هذه الصيغة عند العرب املعاصرين بإضافة النهاية إىل "

وطنية، قومية،جنسية، : مثل) ية+اسم مجع :(أنواع خمتلفة من املفردات منها
عاطفية، : مثل) ية +اسم فاعل(مثل تقدمية، تعاونية، ازامية، ) ية +مصدر(

كلمة (رأمسالية، برمائية،كهرومغناطيسية، :مثل) ةي+كلمة مركبة(جاذبية، 
  )٢(".فيدرالية ، كونفدرالية، كالسيكية: مثل) ية+أجنبية 

                                 
 .٦١، ص "األسس اللغوية لعلم املصطلح " حممود فهمي حجازي، الدكتور . ١
 . ٢١الدكتور علي عبدالواحد وايف، اللغة و اتمع، ص . ٢



٣١٨ المحور الثالث

  : فعل الترجمة
ية حيث أا أداة فاعلة للترمجة دور حيوي وهام يف نقل املعرفة اإلنسان

للتواصل مع الثقافات األخرى إضافة إىل نقل مفردات من لغة إىل لغة أخرى 
ويساهم ذلك يف تنمية اللغة وهي يف الوقت نفسه أداة جد خطرية ألن 
املترجم جيب أن يكون مؤمتنا على ما يترجم وينقل فال جيوز أن تكون 

  . الغث والسمنيالترمجة وسيلة للكسب املادي حىت ال يترجم 
ويوضح األستاذ عمر هزاميه ذلك بأن فعل الترمجة يعزز التنمية اللغوية 

  : حيث يقول
والترمجة ذات أمهية كربى يف تنمية اللغة ورفدها بالكثري من "

املصطلحات واأللفاظ والتجارب اإلنسانية واألفكار اخلالقة اليت تعمل الفكر 
عنيت األمم بالترمجة وعدا وسيلة ولذا . فتحفز اإلنتاجية وتعزز التقدم

رائدة ميكن للغة ا رفد نفسها بالكثري من األلفاظ و املصطلحات و أن 
   )١(".حتافظ على كياا ومكانتها بني اللغات

و أن فعل الترمجة يؤثر على تسلل التعبريات واألساليب األجنبية إىل 
ف بعض العبارات اللغة العربية اإلعالمية ويبني الدكتور عبدالعزيز شر

 : األجنبية املترمجة اليت تستخدم يف اللغة العربية وهي
  .ذر الرماد يف العني" 

  يرى أبعد من أرنبة أنفهأ   يكسب خبزه بعرق جبينه
                                 

  "تنمية املصطلحات اللغوية "عمر هزامية، مقال بعنوان . ١
http://ulum.nl/cl١٩.html) 



٣١٩   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

   جديد حتت الشمسال     لعب بالنار
يلعب دورا خطريا     وتوتر العالقات  ألقى مسألة على بساط البحث    

  حلياة العامةيف السياسة أو التاريخ أو شؤون ا
  إن هذه القضية تشكل خطرا دائما على السالم

   إن هذا العمل يشكل أزمة من أزمات األمم املتحدة
و إن اللغة العربية استخدمت تراكيب جديدة مستمدة من طبيعة تعبري 

   )١(".اللغات األجنبية

  : فقر اللغة العربية في المصطلحات العلمية
اللغة العربية عاجزة عن سد املتطلبات إن البعض يوجهون ااما إىل أن 

اللغوية للعصر احلديث السيما أا فقرية يف املصطلحات العلمية اليت يتم 
ظهورها إثر بروز العلوم احلديثة مثل علم التكنولوجيا وتقنية املعلومات 
ويؤدي ذلك إىل اللجوء إىل نقل خمتلف املصطلحات واملفردات والكلمات 

  .  إىل اللغة العربيةاإلجنليزيةمثل اللغة من اللغات األجنبية 
محد بن نعمان عن فقر اللغة العربية يف املصطلحات أيتحدث الدكتور 

  : العلمية حيث يقول
إن املشكلة اليت تواجه اللغة العربية يف الوقت احلاضر هي فقرها يف "

 خمترعاا خمتلف جماالت احلضارة العصرية واملصطلحات العلمية املعربة عن
من مث يقفز نا يف كل حني بالعشرات واملئات والصناعية اليت خترج إىل عامل

                                 
  .٢٣٥بدالعزيز شرف، املدخل إىل وسائل اإلعالم ، ص الدكتور ع. ١



٣٢٠ المحور الثالث

بعضهم إىل اام العربية بالعجز يف هذا اخلصوص مع املطالبة باستعاضة عنها 
باللغات العصرية اليت اخترعت ا هذه املبتكرات اجلديدة مما جيعل اللغة 

 مواطنو الدول العربية كلمات  حيث يستخدماإلجنليزيةالعربية أن تتأثر باللغة 
 نظرا إىل أن اللغة العربية عاجزة عن مواكبة عصر اإلجنليزيةاللغة 

إن اللغة يف مثل هذا احلال ليست إال أداة عاكسة متأثرة مبا . التكنولوجيا
   ١".لدى الناطقني ا من مستوى حضاري و تقدم صناعي وتقين

على القيام مبهمة تطوير وحيث الدكتور أمحد بن نعمان علماء اللغة 
  : اللغة العربية حيث يقول

وحنن نستهلك وال ننتج، نقلد وال نبدع، نتأثر وال نؤثر، نشتري باملال "
وال نقايض باألعمال وحنن نتسابق مع الزمن لنجد األمساء للمواليد، وياليتنا متكنا 

لعربية ومتكينها من القيام ذه املهمة على الوجه األكمل، وهو كفيل بإثراء اللغة ا
  )٢(".من الدفاع عن نفسها ضد التهم الباطلة املوجهة إليها

ويؤكد الدكتور أمحد بن نعمان على ضرورة تنسيق اجلهود اليت تبذهلا 
  : خمتلف اامع اللغوية يف تطوير اللغة العربية حيث يقول

سة واقع املمار إجياد األمساء فهي يف واد وإن متكنت اامع العربية من"
العربية يف التعليم والصحافة والسياسة والدبلوماسية لتلك األمساء املعربة يف 

إن أغلب احلكومات العربية تنتظر من اامع واهليئات العلمية ! واد آخر
                                 

" واقع اللغة العربية يف أجهزة اإلعالم"عمان مقال بعنوان نكتور أمحد بن دال. ١
(http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Language_arabe/p٦.htm)  

" واقع اللغة العربية يف أجهزة اإلعالم"عمان مقال بعنوان نكتور أمحد بن دال. ٢
(http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Language_arabe/p٦.htm) 



٣٢١   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

 شيءالقيام مبهمة تطوير اللغة العربية، وال يظهر أا تشعر بضرورة القيام ب
يأيت بنتائج حامسة يف هذا اال، والواقع أن عمل العلماء ال ميكن أن . آخر

كما يف ااالت األخرى إال إذا قامت السلطة السياسية يف كل بلد برسم 
الطريق أو على األقل بإزالة بعض املتناقضات الصارخة اليت ظلت تواكب 

   )١(".السياسة اللغوية يف معظم األقطار العربية منذ عشرات السنني

                                 
   املرجع السابق. ١



٣٢٢ المحور الثالث

اإلجنليزيةتلفة لتأثري اللغة األمناط املخ: املبحث الثاني
ّ

 على 
  اللغة العربية اإلعالمية

 على اللغة العربية يربز يف خمتلف األمناط اليت اإلجنليزيةإن تأثري اللغة 
متثل خمتلف الظواهر مبا فيها الدخيل والتعريب والتوليد واالشتقاق 

  .واالقتراض والنحت

  : ر التدخيل على اللغة العربية عباإلنجليزيةأثر اللغة  -أ
 على اللغة العربية ونتيجة لذلك تدخل كلمات اإلجنليزيةتؤثر اللغة 

ويبني .إجنليزية اللغة العربية اإلعالمية وذلك عرب وسيلة ظاهرة التدخيل
  . الدكتور عبدالصبور شاهني بعض األمثلة يف هذا الصدد

  إفراز اخلاليا احلية : أنزمي   جمموع مصورات جغرافية : أطلس " 
  أحد اجلسميات يف الذرة : بروتون   بيت حتت األرض للسكىن  : بدروم 

  حد مشتقات البترول أ:      برتينعجينة بالسكر       : بسكويت 
  مصرف : بنك                  مضاد حيوي : بنسلني 

  آلة موسيقى : بيانو                  أوراق مالية : بنكنوت 
  فن وضع اخلطط احلربية يف امليدان : تكتيك                  مأساة : تراجيديا 
  أحد علوم األرض : جيولوجيا                  الربقية : تلغراف 

  شهادة دراسية : دكتوراه           دراسية شهادة : دبلوم 
  عنصر فلزي رخو براق : صودمي 
  مادة عضوية متنوعة توجد يف كثري من األطعمة : فيتامني 

واضح أن بعض األلفاظ الدخيلة قد يكون هلا مقابل عريب ومن ال



٣٢٣   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

" بدالمن" اهلاتف"ولكنه مقابل سيء احلظ مل ينتشر على ألسنة الناطقني مثل 
" ملهاة"و" تراجيديا"بدال من " مأساة"و "تلغراف"بدال من " برقية" و"تلفون 

   )١(".كوميديا"بدال من 

  :ة عبر التعريب على اللغة العربياإلنجليزيةأثر اللغة  -ب
إن التعريب ظاهرة قريدة تفيد يف إدراك األبعاد واملفاهيم احلضارية 
ووعيها مث أداء معانيها وداللتها باللغة العربية ويعترب التعريب من أهم 
الوسائل اليت تساهم يف نقل املعاين احلضارية إىل العربية بشكل أصيل وثيق 

  . زءا من اللغة العربيةالصلة ا حبيث تصبح املفاهيم اجلديدة ج
 تؤثر على اللغة العربية اإلعالمية عرب اإلجنليزيةومن الواضح أن اللغة 

ونالحظ بعض األمثلة اليت " التعريب"خمتلف وسائل التأثري ومنها وسيلة 
  : ذكرها الدكتور عبدالصبور شاهني يف هذا الشأن وهي ما يلي

  " ترمومتر، ترموجراف، ميكرفون، ميكروسكوب "
يف : نالحظ أن كال منها مكون من كلمتني وقد حدث فيها و

 تاء ويف بقية الكلمات (Thermo)الكلمتني األوليني قلبت الثاء يف 
 احلركات ليصبح التركيب كلمة واحدة تدل يف العربية على اختصرت بعض

وجاءت مصطلحات أخرى معربة أيضا ولكنها مزيج من . مفهوم واحد
  : ية معربة كما يفكلمة عربية، الحقة أجنب

   (Formic Acid) ، محض الفورميك (Lactic Acid)محض الليكتك 

                                 
 .٣٣٩الدكتور عبدالصبور شاهني ، العربية لغة العلوم والتقنية، ص . ١



٣٢٤ المحور الثالث

  : وقد يكون املصطلح املعرب مكونا من كلمة أجنبية وكلمة عربية كما يف
 Actinic)، أشعة أكتينية (Radar Astronomy)علم الفلك الراداري 

Ray) دميقراطية ،(Democracy) دكتاتورية ،(Dictatorship) لها وك
كلمات شائعة اعتمد تعريبها على إحلاق أداة املصدر الصناعي بالكلمة 

وعلى أن . احلرية والعبودية واإلنسانية واملاركسية: فجاءت على منط.األصلية
ة عربت دون الحقة أو سابقة املعجم احلديث مل خيل من كلمات كثري

   )١(".، تيفود ، قنصلقولنج: ومنها

  : التوليد على اللغة العربية عبر اإلنجليزيةأثر اللغة . ج
 على اللغة اإلجنليزيةإن ظاهرة التوليد تعترب من أحد امناط تأثري اللغة 

 إىل اللغة اإلجنليزيةوبناء على هذه الظاهرة مت تسرب عدة كلمات من اللغة 
شخص يستخدم : بليزيةوعر (Pasteur) :العربية مثل القنصلية وبستر اللنب

  .  أثناء حمادثته باللغة العربيةيةاإلجنليزالكلمات 
  : ويذكر الدكتور عبدالصبور شاهني بعض األلفاظ اجلديدة

  التحلل من قيود األخالق :   اإلباحية•"
  معلن األحكام القضائية :   احملضر•  
    إناء يطهى فيه الطعام :  احللة•
  األجنيب الذي يدخل وطن غريه ليستغله:  الدخيل•
    لى القدمي ورفض التطورالبقاء ع: الرجعية •

                                 
  ٣١٥ ص املرجع السابق. ١



٣٢٥   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

  البحث املبتكر للحصول على إجازة ما:  الرسالة• 
  مكان ذو مقاعد متدرجة للدراسة أو املشاهدة:  املدرج•
  فتائل من عجني جتفف و تطبخ  :  الشعرية•
  منصب العميد يف اجلامعة :  العمادة•
  التعصب للعنصر :  العنصرية•
  التعصب لطائفة ما  :   الطائفية•
   )١(".ما يلزم أداؤه تأديبا أو تعويضا: الغرامة •

  :االقتراض اللغوي على اللغة العربية عبر اإلنجليزيةأثر اللغة . د
 تؤثر على اللغة العربية وبناء عليه يتم التبادل اللغوي اإلجنليزيةإن اللغة 

  . عرب االقتراض اللغوي وبه مت نقل عدة كلمات يتم نقلها إىل اللغة العربية
  :  ال األستاذ عمر هزاميه مشريا إىل آثار االقتراض اللغويق
لقد أدى االقتراض اللغوي إىل دخول املئات ورمبا اآلالف من "

الكلمات األجنبية إىل اللغة العربية حيث تنوعت تلك األلفاظ بني علمية 
تتعلق بالتقنية وغريها من العلوم التطبيقية مثل كلمات الكمبيوتر،التلفزيون، 

وبايل، الديسك، االنترنت، الويب، سي دي، التلفون، الفريوس، الفيتامني امل
وبني ألفاظ ترتبط بالعلوم اإلنسانية مثل كلمات الدمقراطية، الكونفدرالية، 

والشك أن هذا الكم . الفيدرالية، االنثروبولوجيا ، امليتافيزيقيا، الفلكلور
صطلحات وزيادة كلمات الكبري من املفردات املقترضة يساهم يف تنمية امل

                                 
 ٣٥٩الدكتور عبدالصبور شاهني ، العربية لغة العلوم والتقنية ، ص . ١



٣٢٦ المحور الثالث

اللغة ولكنها تبقى ألفاظا دخيلة حتتاج للتعريب حىت التعاين األمة من 
   )١(".التغريب يف لغتها وثقافتها وحىت ال يكون ظاهرنا عربيا وباطننا غربيا

،  (Album: األلبوم ، (Hector): ، هكتار(Jacket): جاكت
، (Chocolate)، شوكوالته (Mango): ، مانغو (Biscuit):البسكويت

، (Cream ، كرميا (Hamburger): ، هامبورجر(Ice Cream)اآليس كرمي 
: ، باراشوت(Supermarket)، سوبرماركت (ketchup: الكاتشب

(Parachute).  

   :االشتقاق على اللغة العربية عبر اإلنجليزيةأثر اللغة . ه
و ينمى االشتقاق وسيلة هامة من وسائل تنمية اللغة وزيادة مفرداا 

اللغة بإعطاء املفردات معاين جديدة فإن االشتقاق يقوم ذه الوظيفة عن 
طريق توليد األلفاظ بعضها من بعض مع إبتداء نوع من الرابطة بني املشتق 

  .واملشتق منه يف اللفظ و املعىن
 ويشري إىل اإلجنليزيةمتتاز اللغة العربية من حيث االشتقاق على اللغة 

  : دالصبور شاهني بقولهذلك الدكتور عب
والبد من اإلشارة إىل أن اللغة العربية تتميز ذه الطريقة يف االشتقاق "

يف )التحول الداخلي(على اللغات األوروبية،فلم تعرف اللغات األوروبية هذا 
   )٢()".طريقة اإللصاق(احلركات بل اقتصرت على طريقة تسمى 

                                 
  "تنمية املصطلحات اللغوية "نوان عمر هزامية، مقال بع. ١

  http://ulum.nl/cl١٩.html) 
 ٢٦٤الدكتور عبدالصبور شاهني ، العربية لغة العلوم والتقنية ، ص . ٢



٣٢٧   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

  : وأضاف الدكتور عبدالصبور شاهني بقوله
ومن اللواصق املستخدمة كذلك يف املشتقات العربية الصقة املصدر "

اإلنسانية واحلرية : يف مثل) تاء مربوطة(مشددة و ) ياء(الصناعي وهي عبارة 
وقد لوحظ أن هذا املصدر أكثر ما يأيت . واإلسالمية والنصرانية واليهودية
 " Islamism" مثل  (ism) بالالحقة اإلجنليزيةيف ترمجة الكلمات املختومة يف 

وبناء على " ية" تستخدم كلمة اإلجنليزيةيف اللغة  (ism)ويف مقابل الالحقة 
 على اللغة العربية اإلعالمية ونذكر اإلجنليزيةوسيلة االشتقاق تؤثر اللغة 

  : بعض األمثلة يف هذا الصدد
   )١(".، املاركسيةالرومانسية، األيدلوجية، الكالسيكية

  :النحت على اللغة العربية عبر نجليزيةاإلأثر اللغة . ر
النحت هو أحد وسائل تطوير اللغة باملفردات، وبه يتم تقدمي كلمة 
جديدة من كلمتني فأكثر فهو يزيد مفردات اللغة إضافة إىل أنه يعد نوعا من 

  .  االختصار
  : قال األمري مصطفى الشهايب مشريا إىل أمهية ظاهرة النحت

ضع املصطلحات العلمية العربية يشعر باحلاجة إن كل من يعاين من و"
إىل النحت، السيما إذا كان يبحث يف العلوم الطبيعية كاحليوان والنبات 

حيث تكون معظم مفرداا منحوتة باألصل من عناصر إغريقية أو . والكيميا
   )٢(".التينية متعددة

                                 
  ٢٦٥نفس املرجع ص . ١
 =جملة جممع دمشق " لعربيةمدى النحت يف اللغة ا"األمري مصطفى الشهايب مقال بعنوان . ٢



٣٢٨ المحور الثالث

ملية النحت  حيث بدأت عاإلجنليزيةتتأثر اللغة العربية اإلعالمية باللغة 
 و اإلجنليزيةيف اللغة العربية اإلعالمية على النمط النحيت املتداول يف اللغة 

  : يشري إىل ذلك الدكتور عبدالصبور شاهني حيث يقول
وقد صاغت العربية املعاصرة كثريا من األلفاظ على هذا النمط "
ويف ، تبعا لتأثري اللغات األوروبية فيما تقدم من مصطلحات مركبة. النحيت

حيهوائي ويف ترمجة : حي باهلواء : ومعناه ”Airobic“ترمجة املصطلح 
   )١(.احللماة: قيل–التحليل بوساطة املاء: وهو يعين Hydration: مصطلح 

  : وهناك أمثلة أخرى للنحت ذكرها الدكتور قاسم طه السارة
-Electro: ،  كهر إجيايب Electro-negative: كهر سليب" 
positive ر طيسية،  كه :Electro-magnetic")٢(   

  : نالحظ بعض األمثلة اليت ذكرها الدكتور عبدالصبور شاهني
فص  ، Tank-carتانكر منحوت من ،  Big-lightجبلي منحوت من  

فوتبول  ، For-man فورمني منحوت من ، First-classكالص منحوت من 
 ،Air-condition ، ايركنديشن منحوت من Footballمنحوت من 

  )٣( . Gentlemanجنتلمان منحوت من 

النحت يف حقيقته نوع من االختصار، فعرفت اللغة العربية جا 
  ــــــــــــــ

  ٤٥٤ ، ص ١٩٥٩ العدد ٤ اجلزء ٣٤الد   =
 ٢٩٤الدكتور عبدالصبور شاهني ، العربية لغة العلوم والتقنية ، ص . ١
 .٢٥٣الدكتور طه السارة، التعريب جهود وآفاق ، ص . ٢
 ٢٩٤الدكتور عبدالصبور شاهني ، العربية لغة العلوم والتقنية ، ص . ٣



٣٢٩   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

أضاف الدكتور عبدالصبور و اإلجنليزيةلالختصار مثل ما كان يف اللغة 
العلمية،حىت أصبح وسيلة لقد شاع االختصار يف اللغة : شاهني قائال
بري عن مفاهيمها الثوابت وحسبنا أن الفيزياء والكيمياء يف التعالرياضيات و

  : ننظر يف ما يلي

   ،(Cr)كر :(Chromium) ، كروم (Al)لو : (Aluminum)ألومنيم 
  )١(، (Ir)ح  :(Iron)حديد ، (Cu)نح  :(Copper)حناس 

                                 
  ٢٩٧ نفس املرجع ص. ١



٣٣٠ المحور الثالث

كلمات ومفردات ومصطلحات وتعابري من : املبحث الثالث
اإلجنليزيةاللغة 

ّ
  .مية املوجودة يف اللغة العربية اإلعال

 تؤثر على اللغة العربية يف خمتلف ااالت مبا فيها اإلجنليزيةإن اللغة 
جمال السياسة واالقتصاد والتجارة واإلعالم والتعليم والطب وتقنية املعلومات 
واالنترنت والكمبيوتر والدعاية واإلعالنات ونتيجة لذلك تدخل عدة 

واملصطلحات اللغةَ العربيةَ  والتراكيب والصيغ والتعابري الكلمات واملفردات
  . اإلجنليزيةاإلعالميةَ من اللغة 

  الكلمات الموجودة في المجال السياسي -أ
  Agenda :أجندة
 الصحيفة أن اململكة العربية السعودية أكدت جبالء أا لن تأوضح

قضايا السالم تشارك يف ذلك املؤمتر إال بعد االطمئنان من جانبها إىل تبنيه 
    )١( أجندتهاحليوية يف

  Posters :بوسترات
قام أنصار خمتلف األحزاب السياسية بتوزيع البوسترات لتفعيل محلتها 

  )٢(.االنتخابية يف خمتلف الدوائر االنتخابية
 Dictatorship :ديكتاتورية

                                 
م، الصادرة ٢٠٠٧ ابريل، عام ١٩: ، التاريخ١٢٧٨٠: جريدة اجلزيرة، العدد . ١

 .عن اململكة العربية السعودية
  .م ، الصادرة عن اليمن٢٠٠٦ فرباير، عام ٦: ، التاريخ١١٧٩: صحيفة الشورى، العدد . ٢



٣٣١   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

  ) ١(.فقد اختري احلل األول الذي يتناسب متاما مع شخصيته الديكتاتورية

  اوهناك كلمات أخرى تقدم منوذج
  Automatic  أوتوماتيكي Strategy  استراتيجية

 Protocol  بروتوكول Interpol  انتربول

 Dynamic  ديناميكية Bureaucracy  بريوقراطية
  

  المجال االقتصادي -أ
 Business :بزنس

 يف املائة من ٨٠إن نسبة الطلب األجنيب على التأجري أعلى حيث متثل 
ل بزنس املراكز  الطلب احمللى واعدايف املائة من ٢٠إمجايل الطلب مقابل 

  )٢(.التجارية واإلدارية يف مصر
 Finance :فاينانس

وقال جاك تيسية بأن استراتيجية فاينانس إلدارة الصناديق تسعد املستثمرين 
  )٣(.وتأيت بنتائج مثمرة يف اال التجاري

 Globalization :جلوباليزيشن
ت خاطئة لربطه وظهرت على السطح تساؤالت كثرية وحماوال

                                 
م، ٢٠٠٦ ينابر، عام ٢٥، التاريخ ٩٩٠٩: جريدة الشرق األوسط، العدد . ١

 .درة عن اململكة العربية السعوديةالصا
م، الصادرة عن ٢٠٠٦، مارس، عام ١٨: ، التاريخ٩٩٨٧:  صحيفة البيان، العدد٢

 .دولة اإلمارات العربية املتحدة
 .م٢٠٠٧ فرباير، عام ٢٧: ، التاريخ٤٥٢٥:  جريدة العرب االقتصادية، العدد ٣



٣٣٢ المحور الثالث

  )١(.باإلسالم، أو تعليله بتمرد ضحايا جلوباليزيشن واتمع الغريب
 إىل اللغة العربيـة يف  اإلجنليزيةووردت بعض الكلمات اليت انتقلت من اللغة ا 

  : )٢(معجم املصطلحات االقتصاية وهي
  Imperialism  :إمربيالية Mercantilism  :مركنتيلية

بنك 
  :كريدت

Bank Credit  أوبن
  :كريدت

Open Credit 

كريدت  Hording  هوردنـغ
  :كارت

Credit Card 

  :المجال الطبي -ج
 Enzyme:أنزمي

ويعترب بعض الباحثني أن هذا األنزمي قد يكون له تأثري على منو الذكاء 
  )٣(اإلدراكي

  Oxygen :أوكسيجن
  )٤(.عضالته قد حرمت من األوكسيجن

 Oxide:أكسدة
لى العنب الغين جدا باملضادات األكسدة يعتمد العالج بالعنب ع
                                 

 .م٢٠٠٦ام  فرباير، ع١٥: ، التاريخ١٠٤٥:  صحيفة االحتاد، العدد١
 . علي حممد بن اجلمعة، معجم املصطلحات االقتصادية واإلسالمية٢
  .م٢٠٠٦ مايو، عام ٢٣: ، التاريخ٢٦٩٠: جريدة اجلزيرة، العدد . ٣
 .م٢٠٠٨: ، يناير، عام٢٦: ، التاريخ١٠٠٧٣:  صحيفة البيان، العدد٤



٣٣٣   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

  .)١(الفعالة
 وهناك كلمات أخرى تقدم منوذجا

  Anemia  أنيميا Influenza  أنفلونزا

 Clinic  إكلينيكية Insulin  أنسولني

 Protein  بروتني Paracitamol  باراسيتامول

  المجال التعليمي.   د
   Academy:أكادميية

  )٢(. يف ستة برامج أكادميية طالبة٦٥٠إن الكلية تضم أكثر من 
  Biotechnology :بيو تكنولوجي

  )٣(.يتم التركيز على البيوتكنولوجي يف السنوات العشر املقبلة
  Diploma   :دبلوم

  )٤(.تبدأ كلية علوم احلاسب يف جامعة اإلمام التسجيل يف الدبلوم التعاوين
  وهناك كلمات أخرى تقدم منوذجا

  Psychology  كولوجياسي Bibliography  ببلوغرافية

كويب 
  رايت

Copyright فايالت  Files 

                                 
 .م٢٠٠٨ مارس، عام ٢٠: ، التاريخ١٩٥٨: صحيفة الوسط، العدد . ١
 م٢٠٠٨يناير، عام ١٣: ، التاريخ١٢٨٩: ريدة اجلزيرة، العدد  ج٢
 .م٢٠٠٦ مارس، عام ٤، التاريخ ١٨١٢:  صحيفة األيام، العدد٣
  .م٢٠٠٥ أكتوبر، عام ١٤، التاريخ ١٠٦٣٩:  جريدة الشرق األوسط، العدد٤



٣٣٤ المحور الثالث

 Foot note  فوت نوت Romance  رومانسية

  ئيالمجال الكيميا. ه
  Cement:إمسنت

  Cement)١( اإلجنليزية املعروفة يف اللغة ءمادة البنا

  Silicon :سليكون
مت حتضري املواد ذات املسامية العالية مثل األمنيوم اإلسفنجي 

  )٢(كون املساميوالسلي
  Nicole :نيكل

  )٣(.ومت تطوير سبائك النيكل الفائقة الستخدامها يف الصناعات
  .وهناك كلمات أخرى تقدم منوذجا

  Chloroform  الكلوروفورم Acetyl  االسيتال

  Chlorite  الكلوريت Uranium  يورانيوم

 Chloride  الكلوريد Boric  البوريك

  يتكنولوجي واإللكترونالمجال ال. و
  Technology :تكنولوجيا

قامت احلكومة الفيدرالية باختاذ عدة اخلطوات جتاه تطوير التكنولوجيا 

                                 
 .، الصادرة عن السعودية٣٧م ص ٢٠٠٥، عام ٢٥ جملة اتمع، العدد ١
 . الصادرة عن دولة اإلمارات العربية٧٨م، ص ٢٠٠، عام ٥٦لعدد  جملة التراث، ا٢
 .م٢٠٠٧ فرباير، عام ١٩: ، التاريخ١٣٢٥:  جريدة املدينة، العدد٣



٣٣٥   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

  )١(.ونتيجة لذلك مت إجياد فرص للعمل للشعب
  Model  :موديل

أما املوديل اجلديد للكمبوترات احلديثة فمن املتوقع أن يقترب سعره 
  )٢(. ألف دوالر٦٠من 

  USB:يو أس يب
للكمبيوتر فيتم ذلك بسهولة فبمجرد ربط الكامريا ولتحويل الصور 

  )٣( USB.مع اليوأس يب
  وهناك كلمات أخرى تقدم منوذجا

 Telegraph  تليجراف Radar  رادار

 Microphone  ميكروفون Telescope  تلسكوب

 Battery  باتري Condenser  كندنسر

  دعاية واإلعالناتالمجال ال. ز
 Inter Continental: إنتركونتننتال

  )٤(.مركز امللك فيصل للمعارض الدولية بفندق إنتركونتننتال الرياض
  : آيل فري لوشن

  )١(.يعترب آيل فري لوشن من الزيوت املالئمة للبشرة الدهنية
                                 

 م٢٠٠٧، ابريل، عام ١٧، التاريخ ١٠٢٨:  صحيفة الشورى، العدد١
 م٢٠٠٦ يناير، عام ٢٥: ، التاريخ٩٩٠٩:  جريدة الشرق األوسط، العدد٢
 م٢٠٠٦ مارس، عام ٨: ، التاريخ١١٥٧: ، العددصحيفة الرأي . ٣
 م٢٠٠٧ فرباير، عام ١٢: ، التاريخ٣٤٥١:  جريدة الرياض، العدد٤



٣٣٦ المحور الثالث

  Action Films: أفالم أكشن
  )٢(.توفر شركة أفالم أكشن األفالم املنوعة للمشاهدين

  وهناك كلمات أخرى تقدم منوذجا
 Blu-ray  بلوراي Airbus  اير باص

 Restaurant  رستوران Arcade  آركيد

 Fire Fox  فاير فوكس Prestige  برستيج

  عبر الترجمةالمجال . ح
يتحدث الدكتور حلمي خليل عن خلفية دخول التراكيب املولدة 

  : إىل اللغة العربية حيث يقولاإلجنليزيةبالترمجة من اللغة 
 مطلع هذا القرن وكان الناس بدأ الغرب يقترب من الشرق العريب يف"

قبل ذلك يف معزل عن هذه احلضارة الوافدة غري أن الغزو مل يقتصر على 
امليدان السياسي فحسب، بل تعدى ذلك إىل غريه من امليادين وكان من 
نتيجة هذه احلضارة أن تأثر اللغة العربية حيث وجدت فيها أساليب كثرية مل 

على العربية من دخول طائفة من هذا تكن إال وليدة الترمجة وال ضري 
  .٣"األساليب بل رمبا أفادت منها وأثرت ومنت

  :وأضاف الدكتور حلمي قائال
ومهما يكون من األمر فإن دخول مثل هذه التراكيب املؤلدة بالترمجة "

  ــــــــــــــ
 .١٢م ص ٢٠٠٦، عام ٢٣ جملة املشاعر، العدد ١  =

 .م٢٠٠٥، عام ١٤:  جملة قطر، العدد٢
 .٢١٧:الدكتور حلمي خليل، املؤلد، ص.  ٣



٣٣٧   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

قد شاع يف العربية املعاصرة وخاصة يف لغة الصحافة حبيث ميكن ملتتبع هلا أن 
  ."١ه التراكيبيضع معجما يف مثل هذ

 الدخيلة يف اإلجنليزيةوأشار الدكتور إبراهيم سامرائي إىل بعض التعابري 
  )٢(العربية عرب الترمجة وهي على النحو التايل

 Enjoy  يتمتع In his turn  بدوره

 Reaction  ردود األفعال Corner stone  حجر الزاوية

 Naked eye  العني اردة It is under  حتت تأثري

 Higher Circles  الدوائر العليا With regrets   األسفمع

  العامالمجال . ط
 Bed room  بيد روم Very poor  فري بور

 Villa  فيال Beach  بيتش

 Symbol  سيمبول Graphic  جرافك

 Chance  جانس T-shirt  يت شريت

  الخمور والشراب
  Daiquiri  الديكوري bulls hot  البشوت

  Whisky  كيالوس Cocaine  الكوكاين

                                 
 نفس املرجع ونفس الصفحة.  ١
  .٢٤٢اهيم سامرائي، دراسات يف اللغة، ص الدكتور إبر. ٢



٣٣٨ المحور الثالث

  المالبس واألقمشة
 Kirtle  الكرتل Crepe  الكريب

 Genes  اجليرت Chenille  الشنيل

  المقاييس
 Milliliter  مليلتر Meter  متر

 Hector  هكتار Gram  غرام

  مستحضرات التجميل
 Moisture  موسشر Shampoo  شامبو

 Balm  بام Spray  سربى



٣٣٩   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

سلبية الناجتة عن تأثري االنعكاسات اإلجيابية وال: املبحث الرابع
اإلجنليزيةاللغة 

ّ
  . على اللغة العربية اإلعالمية

 على اللغة العربية اإلعالمية اإلجنليزية منعن النظر يف تأثري اللغة عند ما
  .فنجد هناك اإلنعكاسات اإلجيابية والسلبية وميكن لنا تلخيصه فيما يلي

 على اإلنجليزيةة االنعكاسات اإليجابية الناتجة عن تأثير اللغ. ١ 
  :اللغة العربية اإلعالمية

 تعترب من أكثر اللغات انتشارا يف العامل وهلا تأثري اإلجنليزيةإن اللغـة 
بالغ على اللغة العربية اإلعالمية وتربز االنعكاسات اإلجيابية بسبب هذا 

  :التأثري وتتضمن هذه االنعكاسات اإلجيابية مايلي

  :اللغوي تطوير وتنمية المخزون -أ 
إن اللغة هي فن مجيل تعكس يف ألفاظها وتراكيبها وتشبيهاا ومعانيها 
خصائص األمم ومقوماا اليت تظهر عادة يف إبداعات كتاا، ويف برامج 
أجهزة اإلعالم والثقافة فيها، وأن األمم تسعى إىل تطوير وتنمية املخزون 

خزون اللغوي يف اللغة اللغوي وهناك عدة أسباب تساهم يف تطوير وتنمية امل
  . على اللـغة العربية اإلعالميةاإلجنليزيةالعربية ومنها تأثري اللغة 

  :وتتحدث صحيفة ااهد اجلزائرية عن ذلك
فاألفراد عادة ال يستسيغون وال يستعملون من الكلمات " 

واملصطلحات من املخزون اللغوي إال ما يناسب أمزجتهم ويالئم روحهم، 
كانت هذه الكلمات واملصطلحات موضوعة الستعماهلا يف وخصوصا إذا 



٣٤٠ المحور الثالث

حيام اليومية املألوفة، ويف تفاهم بعضهم مع بعض، لذلك ختتلف 
املصطلحات الصناعية والتكنولوجية عن غريها من املصطلحات فإن أي 
استعمال للغة العربية على نطاق إعالمي ومجاهريي واسع يلعب دورا هاما 

ين إىل الناس إضافة إىل املسامهة يف تطوير وتنمية يف عملية توصيل املعا
املخزون اللغوي إثر تأثري اللغات على اللغات األخرى مبا فيها تأثري اللغة 

  )١(. على اللغة العربية اإلعالميةاإلجنليزية
فإن املرحلة احلضارية الراهنة للعامل العريب ليت تتميز بكثرة القنوات 

املختلفة باللغة العربية اإلعالمية، وتوحد استعمال الفضائية اليت تبث براجمها 
هذه اللغة اإلعالمية بني األفراد يف كل األقطار الناطقة ا بكيفية مل يسبق هلا 
مثيل من قبل إن ذلك يقتضي من والة األمور حفزمهم رجال األدب والفن 
 والفكر واإلبداع اللفظي عموما وتشجيعهم على إنتاج الروائع واملأثورات

 على اللغة اإلجنليزيةاملبسطة واجلميلة باللغة العربية اإلعالمية إثر تأثري اللغة 
العربية اإلعالمية مما يؤدي إىل تنمية املخزون اللغوي ويسهم ذلك يف سد 
حاجات القراء واملشاهدين العرب لتلك الربامج املختلفة املعروضة عليهم يف 

  )٢(.كل حني

  :لتعبيرية الجماهير ات سد احتياجا- ب
 على اللغة العربية يتسبب يف تسرب آالف اإلجنليزيةإن تأثري اللغة 

الكلمات اجلديدة والتعبريات الضرورية اليت قد تعجز اامع اللغوية عن 
                                 

 .م١٩٨٥ ابريل عام ١٤، التاريخ ١٨٤:  صحيفة ااهد اجلزائرية، العددد١
 .م١٩٨٥ ابريل عام ١٤، التاريخ ١٨٤:  صحيفة ااهد اجلزائرية، العددد٢



٣٤١   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

مالحقتها ومتابعتها يف اللغة العربية اإلعالمية واليت من شأا سد احتياجات 
  .اجلماهري التعبريية والفجوات املعجمية

 الدكتور أمحد خمتار عمر أثناء حماضرته يف مؤمتر عقد حتت عنوان وبني
بعض الكلمات اليت مت تسرا من اللغة " اللغة العربية يف وسائل اإلعالم" 

 إىل اللغة العربية واليت تساعد على سد احتياجات اجلماهري اإلجنليزية
  :التعبريية مقسما إياها إىل قسمني

ات جديدة جاء كثري منها عن طريق الترمجة من  ألفاظ وتعبري:القسم األول
" اب التخصص ومن ذلك  إىل اللغة العربية أو من خالل أصحاإلجنليزيةاللغة 

" التضخم"و" حملليالناتج ا" و" غسيل األموال" و" االستنساخ"و" اخلصخصة
  " .اقتصاد السوق"و" احلرب الباردة" و" جتميد األموال" و" العوملة"و

 عدد من األقيسة توسعت اللغة العربية اإلعالمية يف :القسم الثاين
  :استخدامها وهي

: مثل" أو فَعلَن" فَوعل"أو " فَعل" اإلكثار من توليد أفعال على وزن 
جدولَة "و " و تبوير األرض الزراعية " تعذيب مياه البحر"و " صوب املسألة"

  ".عصرنة اتمع" و " ريبو عقلَنة العمل الع" بلورة الِفكرة" ، و "الديون
اإلكثار من صوغ املصدر الصناعي من األمساء اجلامدة املشتقة مثل 

  ".املومسية"و " اجلاذبية"و " التبادلية"
  .١"الضغوطات" و" السحوبات" و" أقماح" و" فوطن: "مجع اجلمع

                                 
 " اللغة العريب يف وسائل اإلعالم"الدكتور أمحد خمتار عمر، .  ١

 ١٣٦٤٣=t?php.showthread/vb/com.alfaseeh.www://http   



٣٤٢ المحور الثالث

   إمداد الفصحى بألفاظ الحضارة وكلمات الحياة العامة- ج
 على اللغة العربية اإلجنليزيةاجتة عن تأثري اللغة ومن االنعكاسات الن

إمداد الفصحى بألفاظ احلضارة وكلمات احلياة العامة حيث تتم صياغة عدة 
 إىل اإلجنليزيةكلمات جديدة عرب التعريب والتوليد والنحت وتنتقل من اللغة 

اللغة العربية اإلعالمية حسب متطلبات العصر وتساعد هذه الكلمات اللغة 
الفصحى للتعبري عن خمتلف األفكار واآلراء حسب متطلبات العصر احلديث 
يف خمتلف ااالت السيما يف جمال التكنولوجيا وتقنية املعلومات والتجارة 

  .واالقتصاد واهلندسة والزراعة والطب
ويبني الدكتور عبد العزيز شرف الكلمات اليت تساعد على اللـغة 

ابري واملصطلحات احلديثة يف كل من اململكة الفصحى لسد احلاجة إىل التع
  :العربية السعودية ولبنان والكويت بقوله

مكان " اهلاتف"ويف السعودية ولبنان والكويت تستعمل كلمة " 
ويف مصر " األوتوبيس"مكان كلمة " احلافلة" وتستعمل كلمة " التليفون"

" وسيكلاملوت" مكان كلمة " الدراجة البخارية"تشيع يف الصحف كلمة 
  . ١"اليافطة"الالفتة مكان كلمة "وكلمة 

  ندماج فيهتيسر للفرد والمجتمع سبل التفاهم مع العالم واال. د
  :يتحدث باقر جاسم حممد عن ذلك حيث يقول

إن اللغة أداتنا األهم واألكثر فاعلية يف التواصل والتفاهم مع العامل 

                                 
 .٢٣٨ املدخل إىل وسائل اإلعالم للدكتور عبد العزيز شرف، ص١



٣٤٣   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

تمل يف دواخلنا من وذلك بالتعبري عما يدوريف عقولنا من أفكار وما يع
 .)١(انفعاالت وتأمالت ورغبات

  :ويبني األستاذ الدكتور حامد بن أمحد الرفاعي
إن اللغة إحدى أهم الوسائل اليت تساهم يف إجراء احلوار بني "

احلضارات والثقافات حيث أا تسبب يف تعزيز التقارب وغرس التفاهم مع 
اء الصداقات املبنية على األمن والسلم العامل، إضافة إىل إجياد األلفة واحملبة وبن
  )٢(."واخلري للمجتمعات والشعوب والدولة

  :عبيد بن سعيد الشقصيوقال الدكتور 
إن اللغة تعترب إحدى وسائل تقارب بني الشعوب واحلضارات "

  )٣(". وتساعد على التفاهم مع العامل واالندماج فيه

 على اللغة اإلنجليزية االنعكاسات السلبية الناتجة عن تأثير اللغة. ٢
  :العربية اإلعالمية

 على اللغة العربية اإلجنليزيةجيب أن ندرك متام اإلدراك بأن تأثري اللغة 
  :اإلعالمية ينتج عنه خمتلف االنعكاسات السلبية اليت متثل ما يلي

                                 
  " التفاهمءحول اللغة وسو:  باقر جاسم حممد١

 http://www.ahewar.org/debateshow.art.asp/aid=٦٦٠  
 ، احلوار بني احلضارات والثقافات، الدكتور حامد بن أمحد الرفاعي ٢

http://www.nizwa.com/volume٤٨/p٢٦٢_٢٥٩.html  
. لترمجة وحوار احلضارات حول ا، الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي٣

html.٢٥٩_٢٦٢p/٤٨volume/com.nizwa.www://http   



٣٤٤ المحور الثالث

  ويج لألخطاء اللغوية واللهجات العامية التر-أ 
 على اللغة العربية اإلجنليزيةلغة ومن أبرز اإلنعكاسات السلبية تأثري ال

  .اإلعالمية الترويج لألخطاء اللغوية واللهجات العامية
 :)١(وأشار عبد الوهاب قتاية إىل ذلك

يالحظ يف كالمنا املعاصر بعامة، ولغة اإلعالم خباصة نوع من 
األخطاء اللغوية، اليت لو فكر فيها املتحدثون بشيء من التأمل النزعجوا 

وقوعهم فيها، ألا أخطاء تستعمل ألفاظا أو عبارات بعيدة عن وخجلوا من 
 معاين غري معقولة، ومن تلك األخطاء - أحيانا–املعىن املقصود، بل تعين 

  :الشائعة

  إخالء الجرحى
يقول بعض املذيعني واملراسلني، مثال، عقب وقف إطالق النار، بدأ إخالء 

، "إخال امليدان من اجلرحى"صود هو، وبطبيعة احلال فإن املق. اجلرحى من امليدان
اجلرحى من امليدان إي إخراجهم ونقلهم من )  باجليم وليس باخلاء" (إجال"إي 

فليس له معىن معقول، إلن إخالء ) باخلاء" (إخالء اجلرحى" أما تعبري . امليدان
  ".خالياً" الشيء معناه إخراج ما فيه، وجعله خملياً أي 

  :وي نشر ظاهرة المسخ اللغ- ب
 على اللغة العربية اإلجنليزيةقد تظهر االنعكاسات السلبية لتأثري اللغة 

                                 
 هل فقدت اإلذاعة دورها يف ظل الفضانيات، واللغة واإلعالم، ، عبد الوهاب قتاية١

  name?php.block/dt/com.daraltarjama.www://http. ويف صحبة اجلميلة



٣٤٥   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

اإلعالمية عندما يتم استحداث ألفاظ ومصطلحات عربية جديدة أو 
استخدام ألفاظ قدمية يف معان جديدة أو تعريب ألفاظ ومصطلحات إجنليزية 

فة يومية يف اإلعالنات املنشورة يف خمتلف الصحف، وبالتأمل يف أية صحي
جند عدة اإلعالنات عليها ألفاظ أو عبارات أجنبية سجلت حبروف عربية 

" بدر بالزا"ويظهر ذلك إيضا يف حنو " نايت كلوب" وليمة اخليام: "مثال
ذات اإلحياء الديين " بدر"علما على حمل جتاري معروف ففيه استغالل لكلمة 

علم " بدر"التمام  أو للقمر ليلة "بدر" إو " غزوة بدر" التارخيي العميق 
شخص مسى بذلك تيمنا بواحد من املسميني اآلخرين أو ما معا وميكننا 
مالحظة ذلك من خالل بعض اإلعالنات اليت اشار إليها الدكتور كمال 

  :حممد بشر وهي
  رعاية الطفلBaby Care : بييب كري

  سيديت اجلميلة My Fair Lady: ماي فري ليدي
  الرفيع والقمة  High and Top: هاي أند توب
  )١("املركز التجاري Shopping Center: شوبنج سنتر

  : وأضاف الدكتور كمال بشر بقوله
وإما أمساء شركات السياحة والفنادق فهي متثل القمة يف هذا التغريب 
إذ فلما تعثر على اسم عريب صريح يعلو واجهتها ولكنك تصدم دائما وأبدا 

  ميثل هذه التسميات،
   شهر العسلHoney Moon: هاين مون

                                 
 .١٧٦ص :  مؤتلفات يف اللغة والثقافة للدكتور كمال حممد بشر- خاطرات ١



٣٤٦ المحور الثالث

   سياحة أطالنتكAtlantic Tours: أطالنتيك تورز
  Holidy Inn: هوليدي إن

  )١( "Siag Pyramids: سياج بريا ميدز

  : للتدريس في الجامعات العربيةاإلنجليزية استبقاء اللغة - ج
 على اللغة العربية اإلجنليزيةومن االنعكاسات السلبية لتأثري اللغة 

 للتدريس يف خمتلف املعاهد والكليات اإلجنليزيةية استبقاء اللغة اإلعالم
واجلامعات للدول العربية وال سيما يف الفروع العلمية مثل كلية الطب 
والزراعة واهلندسة يف معظم اجلامعات العربية ويتحدث الدكتور أمحد بن 

  :نعمان عن ذلك بقوله
تلف الفروع العلمية يف  للتدريس يف خماإلجنليزيةمت استبقاء اللغة "

معظم اجلامعات العربية، وقد نتج عن ذلك بقاء خرجيي تلك اجلامعات 
العربية مرتبطني ببلدان الغرب حيث جند هؤالء الباحثني والعلماء العرب 

 وكان من النتائج اإلجنليزيةيثرون مبؤلفام وأحباثهم العلمية، حضارة اللغة 
  :واملنطقية لذلك يف نظر األجانب ه

 إظهار اللغة العربية يف موقف العاجز عن مسايرة التطور العلمي - ١
  .واحلضاري

 عزوف الطلبة العرب عن اللغة العربية إىل لغة احلياة واملناصب، - ٢
حيث أصبح املستقبل املضمون للشباب العريب يراه يف اهلندسة والطب 

وما سيتبع ذلك من واإللكترون، أكثر مما هو يف اآلداب والعلوم االجتماعية، 
                                 

 .نفس املرجع و نفس الصفحة ١



٣٤٧   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

  .تعلم لغة اإلدارة واإلعالم والصحافة
ة العربية بتكوين صورة شيء غرس عقدة النقص يف نفوس النا- ٣

سيئة يف أذهام عن اللغة العربية، بوصفها لغة عاطفة وليست لغة عقل 
وحتليل، ولغة شعر وقصص وخيال وقوال وليست لغة طب وهندسة 

  )١(.وإعالم

  :عربية وفساد تعابيرها تردي اللغة ال- د
 وهي لغة التواصل العلمي والتقنية احلديثة واحلضارة اإلجنليزيةإن اللغة 

والسياسة والفكر املعاصر وتؤثر على اللغة العربية ونتيجة لذلك تعاين اللغة 
  . العربية حالة من التردي الفكري واللغوي وفساد تعابريها

لة التعي تثبت تردي اللغة ويشري األستاذ علي درويش إىل بعض األمث
  :العربية وفساد تعابريها حيث يقول

الشيطان " على حد قول أحد مراسلى إحدى الفضائيات العربية "
ولنا هنا وقفة، فهذا التعبري إن أثبت شيئا فإنه يثبت " يكمن يف التفاصيل

 The devil lies in)صحة هذه املقولة فهو ترمجة حرفية للتعبري اإلجنليزي 

the details) ،وبالتأمل يف هذا التعبري لوجدنا إن فيها علتني، األوىل 
معارضتها للثقافة العربية اليت ال تقحم الشيطان يف التعابري اليومية على هذا 

 ال تعين لشيطان ههنا بل اإلجنليزيةيف " devil"إن كلمة : النحو والثانية

                                 
 مقال كتبة الدكتور أمحد بن تعمان حتت عنوان واقع اللغة العربية يف إجهزة اإلعالم ١

ht.٦p/arabe_Language/ARABIC/pub/ma.org.isesco://http
m   



٣٤٨ المحور الثالث

التعبري اإلجنليزي و. وغريها فهي للشيطان" Satan"عفريت وما شاه إما 
كما يقلد بعض املترمجني تقليدا ". العلة يف التفاصيل" مبعناه الوظيفي هو

أعمى ويرددون بال وعي تعابري اصطالحية إجنليزية مترمجة ترمجة هزيلة 
 هذا كاتب يضع العربة إمام احلصانخارج بيئتها الطبيعية ف

(To put the cart before the horse)(١)  
  :زدواجية بني اللغة الفصحى واللغات األجنبية ترويج األ- ه

إن ترويج االزدواجية بني اللغة الفصحى واللغات األجنبية من تلك 
 على اللغة العربية اإلجنليزيةاالنعكاسات السلبية اليت تظهر نتيجة لتأثري اللغة 

ية  على اللغة العربية إىل ترويج اإلزدواجاإلجنليزيةاإلعالمية يؤدي أثر اللغة 
  .بني اللغة الفصحى وللهجة العامية

  :يتحدث الدكتور اد موسى عن اإلزدواجية اللسانية بقوله
وأما االزدواجية اللسانية فعقدةُ تعترض سبيل اللغة العربية حيث 

وهكذا تعيش . اللغة األجنبية: الفصحى، واآلخر: يستعمل مستويان أحدمها
 الوظائف واملواقف والقواعد، ويظهر العربية تنازعاً بني منوذجني خمتلفني يف

مدى التنازع يف حجم التباينات اللغوية اليت ال ينظمها ببعضها ناظم وال 
وإن التباين اللغوي يف العربية حاليا . ترتبط بالفصحى بأية روابط مشتركة

خيتلف عنه يف عصر اجلاهلية حيث كانت هناك قواسم مشتركة بني اللغات 

                                 
  .لغة أجنبية وأصوات عربية" مقال كتبه على درويش حتت عنوان   ١

 http://www.alarabiyah.ws/showpost.php?postid٢٣٩  



٣٤٩   تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية اإلعالمية

  )١(.تها وصحتهاإضافة إىل جوانب فصاح
  املقارنة بني االنعكاسات اإلجيابية والسلبية

ولو قمنا باملقارنة بني االنعكاسات اإلجيابية والسلبية الناجتة عن تأثري 
 على اللغة العربية اإلعالمية جند إن االنعكاسات السلبية أكثر اإلجنليزيةاللغة 

اذ اخلطوات اجلادة من االنعكاسات اإلجيابية، وأنه من الضروري أن يتم اخت
جتاه سالمة اللغة العربية واحلفاظ على كياا وجيب أن يتم بذل اجلهود 
املكثفة لكي يصبح للغة العربية حضور أكرب يف خمتلف ااالت مبا فيها جمال 
التجارة واالقتصاد والتكنولوجيا وتقنية املعلومات واإلعالم والتعليم والثقافة 

ىل تفعيل دور اامع اللغوية يف تنمية اللغة وغريها وهناك حاجة ماسة إ
العربية وتطويرها ملواكبة متطلبات العصر احلديث، عصر ثورة املعلومات 
واالتصاالت وتدفق املعلومات ومن الضروري أن نقوم باختاذ خطوات فعالة 

  على اللغة العربية اإلعالمية لكي تتم إعادة اللغةاإلجنليزيةجتاه منع تأثري اللغة 
العربية إىل مكانتها وبالتايل جيب التجنب عن استخدام كلمات اللغة 

 يف اللغة العربية بشكل مفرط ألن ذلك يعترب ذلك مقززاً ومثرياً اإلجنليزية
لالمشئزاز ألنه ال داعي له وال يفعله إال جاهل أراد أن يفاخر باللغة األجنبية 

  .ةوهو شعور بالنقص واالنبهار أمام العضارة الغربي
  :التوصيات واملقترحات

  جيب على احلكومات العربية أن تقوم باختاذ خطوات فعالة لتقليص تأثري
  . على اللغة العربية اإلعالميةاإلجنليزيةاللغة 

                                 
 .٣٥ ص ،اللغة العربية يف العصر احلديث، لدكتور اد موسىا ١
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  امع اللغوية العربية واملؤسسات علىضرورة اختاذ خطوات فعالة لتفعيل ا
  .التعريب ونشر اللغة العربية وثقافتها

 امع اللغوية يف التأكيد على ضرورة االستفادة من أعمال وأحباث هذه ا
تعريب خمتلف املصطلحات والكلمات واملفردات لسد املتطلبات اللغوية يف 

  .العصر احلديث
  الدعوة إىل تعريب حقيقي للمعارف العلمية والتقنية بدالً من الترمجة

  . احلرفية السطحية
 م وإعادة الثقة يف ذواتنا وقدراتنا استخدام اللغة العربية يف كل أسالك التعلي

وأصالتنا، والوعي بأمهية هذه اللغة وقدرا على املواكبة واملسايرة لكل 
  .مستجدات العلم والتكنولوجيا

 االعتماد على قدراتنا الذاتية واحترام خصوصياتنا احلضارية والثقافية.  
 رها وجعلها تفعيل دور وسائل اإلعالم واإلعالن خلدمة اللغة العربية وتطوي

  .لغة التداول واحلوار
  ختصيص اجلوائز املادية واملالية للباحثني العرب واملسلمني وحىت لألجانب

على غرار جائزة نوبل بشرط، أن يوظفوا اللغة العربية، وتقدمي كل 
التشجيعات املعنوية والرمزية لكل من يساهم يف رفع قاطرة التنمية وتطوير 

  .واألدبية والفنية وذلك بإستخدام اللغة العربيةاملعرفة العلمية والتقنية 
  توفري مكتبات ومصادر ومراجع باللغة العربية يف جمال العلوم والتقنية أثناء

  .إعداد البحوث والدروس واحملاضرات والرسائل واألطاريح اجلامعية
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  ا على اعتبار أن دعم تعليم اللغة العربية يف املناطق اإلسالمية غري الناطقة
  . ك متطلب شرعي لكافة املسلمنيذل
  إحياء الفصحى على ألسنة العامة بدال من اللهجات الدارجة ومنع

  .اإلجنليزيةازدواجية اللغة العربية مع اللغة 
  العناية بسالمة اللغة العربية والعمل على جعلها وافية مبطالب العلوم

  .والفنون العصرية
 ا لكي بذل اجلهود املكثفة للحفاظ على كيان اللغ ة العربية والنهوض

 .تواكب متطلبات اآلداب والعلوم والفنون احلديثة
  ةإستخدام البدائل العربية املوجودة مكان الكلماتكما أشار اإلجنليزي 

  ونقدم بعض مناذج منها. إليها العلماء واالدباء
  البدائل العربية   الكلمات

  إىل اللقاء Bye Bye  باي باي
  راسيفصل د Term  ترم ترم
  هاتف Telephone  تلفون
  زخرفة Decoration  ديكور

  شطرية Sandwich  سندوتش
  حلقة نقاش أو حوار Seminar  سيمينار
  كتاب معروضات Catalog  كتالوج
  حمرك Motor  موتور
  طراز Model  موديل

  مكرب صوت Microphone  ميكروفون
  )١(طاغية أو مستبد Dictator  ديكتاتور

                                 
 =  .ة العربية يف عصر العوملةغ  الل،الدكتور امحد بن حممد الصبيب  ١
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  نتيجة البحث
 على اللغة العربية اإلعالمية اإلجنليزيةتناول هذا البحث قضية تأثري اللغة ي

 على اللغة العربية اإلجنليزيةاملعاصرة ، فهناك عوامل عديدة اليت تسبب تأثري اللغة 
اإلعالمية مبا فيها العوامل االجتماعية والتارخيية اليت تتضمن كال من االحتكاك 

،واألحداث السياسية والعوامل التعليمية والثقافية اليت متثل احلضاري والعمالة األجنبية 
كال من ثورة االتصاالت والتكنولوجية والعامية اإلنترنتية والتعليم بلغة أجنبية 
،ووسائل اإلعالم والعوامل اللغوية مبا فيها واملصدر الصناعي وفعل الترمجة وفقر اللغة 

القتصادية حيث تزيد متطلبات سوق العربية يف املصطلحات العلمية ،والعوامل ا
  .العمل اليت تطلب معرفة بلغة إجنليزية
 على اللغة العربية اإلعالمية الـيت       اإلجنليزيةوكذلك يظهر تأثري اللغة     

متثل الظواهر املختلفة مبا فيها ظاهرة التعريب والدخيل والتوليد واالقتـراض           
 . واالشتقاق والنحت 

 على اللغة العربية اإلعالمية تتسرب عدة       يةاإلجنليزونتيجة لتأثري اللغة    
 إىل اللغة العربية    اإلجنليزيةكلمات ومفردات ومصطلحات وتعابري من اللغة       

اإلعالمية مبا فيها جمال السياسة واالقتصاد وجمال الثقافة والتعلـيم والطـب          
  . والتكنولوجيا والدعاية واإلعالنات والترمجة

ى اللغة العربية اإلعالميـة تنـتج عـن          عل اإلجنليزيةإن تأثري اللغة    
االنعكاسات اإلجيابية مثل تطوير وتنمية املخزون اللغوي وسد احتياجـات          
اجلماهري التعبريية وإمداد اللغة العربية الفصحى بألفاظ احلضارة وكلمـات          

  ــــــــــــــ
=   http://٢١٣٫٣٦٫٩٢/٢٠٠٠jaz/nov/٩/ar٣.html  
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احلياة العامة وتيسري للفرد واتمع سبل التفاهم مع العامل واالنـدماج فيـه             
  .ادة املبتكراتواملسامهة يف زي

كما تربز االنعكاسات السلبية اليت تتضمن الترويج لألخطاء اللغوية         
 اإلجنليزيةواللهجات العامية ونشر ظاهرة املسخ اللغوي عرب إدراج الكلمات          

يف اللغة العربية وتردي اللغة العربية وفساد تعابريهـا إضـافة إىل تـرويج              
  .اإلجنليزيةلغـة االزدواجية بني اللغة العربية الفصحى وال

عندما نقوم باملقارنة بني االنعكاسات السلبية واإلجيابية الناجتة عـن          
 على اللغة العربية اإلعالمية نستنتج إىل أن االنعكاسات         اإلجنليزيةتأثري اللغة   

  .السلبية أكثر من االنعكاسات اإلجيابية
  الدكتور كفايت اهللا مهداين

  سالم آباد، باكستاناجلامعة الوطنية للغات احلديثة إ
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  املصادر واملراجع
  الكتب

، مكتبة األجنلو املصرية القاهرة ـــ       دكتور إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ    ال
  .م١٩٨٠، ٤:مصر، ط

الدكتور إبراهيم سامرائي، دراسات يف اللغة، مطبعة العاين، بغـداد، عـام            
١٩٦١.  

، دكتور كمال بـشر   ال:ترمجه إىل العربية  "دور الكلمة يف اللغة   "ستيفن أوملان 
  .مكتبة الشباب القاهرة، مصر، بدون التاريخ

، دار اهلجرة للطباعة والنشر الدكتور طه السارة ، التعريب جهود وآفاق
  .والتوزيع، بريوت، لبنان، بدون التاريخ

، مؤسسة الرسالة بـريوت،  لصبور شاهني ، الدخيل يف العامية     الدكتور عبد 
  .م١٩٨٦، ٢:لبنان، ط

، داراإلعتصام دالصبور شاهني ، العربية لغة العلوم والتقنيةالدكتور عب
  .٢٠٠٠القاهرة ، مصر، ط

، دار الكتاب العريب، املدخل إىل وسائل اإلعالم، لدكتور عبد العزيز شرفا
 .م١٩٨٩القاهرة ، مصر، الطبع الثانية، 

، دار ضة للطباعة والنشر الدكتور على عبدالواحد وايف ، فقه اللغة
 .م٢٠٠٤يع،القاهرة، مصر، والتوز

، دار ضة للطباعة والنشر الدكتور علي عبدالواحد وايف ، اللغة و اتمع
  والتوزيع،القاهرة، مصر،بدون التاريخ
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علي حممد بن اجلمعة، معجم املصطلحات االقتصادية واإلسالمية، مكتبة 
 م٢٠٠٥العبيكان الرياض، اململكة العربية السعودية عام 

، دار غريب خاطرات ـ مؤتلفات يف اللغة والثقافة، ل حممد بشرلدكتور كماا
 .م١٩٩٥للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر، 

، دار األسس اللغوية لعلم املصطلح" الدكتور حممود فهمي حجازي ، 
  .م١٩٩٣غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر،

، دار القلم، بريوت ـ ر احلديثاللغة العربية يف العص، لدكتور اد موسىا
 .م٢٠٠٤لبنان، عام 

  الصحف واجلرائد واالت العربية
 .جريدة اجلزيرة، الصادرة عن اململكة العربية السعودية

  .الصادرة عن اململكة العربية السعودية، جريدة الرياض
 .جريدة الشرق األوسط، الصادرة عن اململكة العربية السعودية

  .ادرة عن اليمنصحيفة الشورى، الص
  .الصادرة عن اململكة العربية السعودية، جريدة العرب االقتصادية

 .الصادرة عن اململكة العربية السعودية، جريدة املدينة
 .الصادرة عن دولة اإلمارات العربية املتحدة، صحيفة االحتاد
 .، الصادرة عن اليمنصحيفة األيام

 .العربية املتحدةصحيفة البيان، الصادرة عن دولة اإلمارات 
  .، الصادرة عن اليمنصحيفة الرأي
 .، الصادرة عن اجلزائراجلزائرية صحيفة ااهد
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 .، الصادرة عن البحرينصحيفة الوسط
 . الصادرة عن دولة اإلمارات العربية،جملة التراث
  .الصادرة عن دولة قطرجملة قطر، 

  .، الصادرة عن السورياجملة جممع دمشق
 .صادرة عن السعوديةجملة اتمع، ال

 .الصادرة عن دولة اإلمارات العربية املتحدة، جملة املشاعر
 املقاالت يف املواقع اإللكترونية

  .اللعة العربية يف عصر العوملة" الدكتور امحد بن حممد الصبيب 
 http://٢١٣٫٣٦٫٩٢/٢٠٠٠jaz/nov/٩/ar٣.html  

 " واقع اللغة العربية يف أجهزة اإلعالم"عمان مقال نالكتور أمحد بن 
arabe_Language/ARABIC/pub/ma.org.isesco.www://http

)htm.٦p/  
" اإلعالماللغة العربية يف وسائل "الدكتور أمحد خمتار عمر، 

١٣٦٤٣=t?php.showthread/vb/com.alfaseeh.www://http   
" حول اللغة وسو، التفاهم: باقر جاسم حممد حتت عنوان

٦٦٠=aid/asp.art.debateshow/gor.ahewar.www://http  
 الدكتور حامد بن أمحد الرفاعي، احلوار بني احلضارات والثقافات،

http://www.nizwa.com/volume٤٨/p٢٦٢_٢٥٩.html  
  تأثري االجتاه التغرييب" عبدالرحيم بن صمايل السلمى ،

 )٠-contentID&con.home=method?cfm.index/com.alqlm.www://http  
 هل فقدت اإلذاعة دورها يف ظل الفضانيات، واللغة ،عبد الوهاب قتاية

  .اجلميلة واإلعالم، ويف صحبة
name?php.block/dt/com.daraltarjama.www://http   
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  .حول الترمجة وحوار احلضارات" لدكتور عبيد بن سعيد الشقصي ا
 html.٢٥٩_٢٦٢p/٤٨volume/com.nizwa.www://http  

  .لغة أجنبية وأصوات عربية"  درويش حتت عنوان يعل
 ٢٣٩postid?php.showpost/ws.alarabiyah.www://http  

  "اللغة العربية يف وسائل اإلعالم" سامي شريف  الدكتور 
 (http:www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=١٣٦٤٣)   

 ١٩cl/nl.ulum://http.html( ) ،" عوامل تطوير اللغة العربية"، عمر هزامية

اللغة العربية يف القنوات الفضائية يف مجهورية "األستاذ فاروق شوشة مقال بعنوان 
  (/http://www.majma.org.jo) مصر العربية

ملاذا تفوقت العامية اإلنترنتية على اللغة " الدكتورة فاطمة الربكي مقال بعنوان 
  htm.t٥rjy٠pk/thaqafa/com.balagh.www://http "العربية 

 "أبناؤنا ال يتحدثون اللغة العربية"الدكتورة كرمية مطر املزروعي ، مقال بعنوان 
.DetailedPage/Postings/Templates/News/net.aljazeera.www://http  

  "احلضارة اللغة و" ،األستاذ حمسن شري حممدي
 (http://www.hawzah.net/Per/Script/Magazine.asp?) 

جدلية التأثري و التأثر يف األلسنة البشرية العربية والفارسية " ،حممد اهلادي 
  "منوذجا 

  http://www.nosos.net/index.php?act=news&sec  
  .الدكتور وليد عنايت، مستقبل اللغة العربية يف ظل عوملة

  http://www.alarabiyah.ws/showpost.php?postid=٥١٨..  
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  :مقـــدمـة
 الواضح للعيان أن التضافر واالندماج احلاصل بني تكنولوجيا االتصال 

رفة واملعلومات قدرات وإمكانات كبرية واإلعالم واملعلومات يعطى للمع
نا أو أبينا وسيغري شيءعلى اختراق احلدود واألزمنة، وكل ذلك غري سواء 

بسرعة غري مسبوقة اقتصادنا وسياستنا وتربيتنا وقيمنا وأخالقنا ولغتنا 
وهلجاتنا وسلوكاتنا على حنو من األحناء، ومن أكثر النساك زهدا يف احلياة 

 معرضا لوسوسة شيطان املعارف وتكنولوجيا االتصال الدنيا سيجد نفسه
واإلعالم، فلم تعد العالقات اإلنسانية يف ظل القرية الكونية جمرد عالقات 

وإمنا تعدت ) اتصال شخصي أو مجاعي(تقتصر على البيئة اليت نعيش فيها 
ذلك إىل العاملية  باستخدام وسائط االتصال اجلماهريي احلديثة بالصوت 

 فلم تعد هناك ضرورة لوجود املرسل واملستقبل يف بيئة واحدة من والصورة،
أجل تلقي الرسائل والتفاعل معها، حيث أتاحت وسائط االتصال واإلعالم 
احلديثة لألفراد كل فرص التواصل واالكتشاف والتغيري داخل اتمعات 

  .اإلنسانية مبختلف اللغات العاملية واللهجات احمللية
نا أصبحنا نعيش يف قرية كونية حمدودة األبعاد  يبدو للعيان أن

واألزمنة، كل شيئ قريب منك تتفاعل مع كل العامل من دون أن تتنقل أو 
تتحرك، كما تعد اللغة العربية الفصحى من بني اللغات اليت يعتمد عليها 
شبابنا اليوم يف التفاعل واحلوار يف إطار العامل االفتراضي أو الواقعي، وتعد 

العربية حبق لغة عقيدة وعلوم وتعليم وحضارة وتقنيات، سادت اللغة 
فأنتجت العبقريات الكثرية والتقنيات، فضال عن املسلمات يف أن اللغة 
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العربية متثل وعاء الفكر وأداة التفكري، وأن اللغة العربية هي وسيلة التفاهم 
تمع، أي والتواصل االجتماعي، كما أن اللغة العربية هي عنوان اهلوية للمج

أا عنوان اهلوية الوطنية والقومية، باإلضافة ملكانة وموقع اللغة العربية يف 
دراسة ديننا اإلسالمي احلنيف والتعامل مع تراثه وحضارته والعامل 
اإلسالمي، فهي لسان الدين اإلسالمي، لذا أصبحت العناية باللغة العربية يف 

  .دةمؤسسات التعليم ضرورة حتمية العتبارات عدي
 عقود طويلة سابقة لرأينا أن األسرة والقبيلة واملدرسة ولو عدنا إىل  

وأماكن العبادة لعبت دورا كبريا يف تكوين مدارك اإلنسان وثقافته وتعليمه 
قواعد لغته العربية اليت يتفاعل ا مع حميطه اخلارجي، أما اليوم فإن هذا 

ملباشر واإلنترنيت وألعاب الدور انتقل بشكل كبري جدا إىل البث الفضائي ا
، لقد انتقل دور االفيديو والكمبيوتر واهلواتف احملمولة واإلذاعة والسينم

اإلسهام يف بناء معارف اإلنسان وثقافته وتعليمه لغات وهلجات خمتلفة  من 
اتصايل ال يقيم وزنا هلذه -وسط بشري ملتزم بقيم حمددة إىل وسط تكنو

ج من املرتل والتفاعل مع احمليط املباشر أساسا القيم، فبعد األسرة كان اخلرو
للمعرفة والتعلم واكتساب اخلربات وبناء الذات وتنميتها وتطورها، أما اليوم 
فإن البقاء يف املرتل أمام التلفاز وأمام  االنترنيت يتيح فرصا أكرب للمعرفة 
والتعلم وسعة االطالع، فقد باتت خربات املرتل أوسع من خربات الشارع 
أو املدرسة أو املدينة يف ضوء ما يتوافد إلينا من مضامني حتملها تكنولوجيا 

  .االتصال احلديثة
 بفضل هذه الوسائط أصبح العامل بني يديك وأنت جالس داخل 
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املرتل وبني أفراد األسرة بعيدين عنك، فهذه الوسائط أدت إىل تعزيز عزلة 
 تواصل ال حدود هلا مع الفرد نسبيا عن حميطه املباشر، وفتحت له أبواب

أرجاء العامل البعيد، لقد أدت باإلنسان لكي يتواجد جسديا يف مكان، 
وفكريا وعاطفيا واجتماعيا يف مكان آخر، فعلى الرغم مما تقدمه هذه 
الربامج التليفزيونية من فوائد ـ وال ميكن لإلنسان أن ينكر ذلك ـ إال أن 

بية الفصحى يف وسائل اإلعالم الشيء املؤسف للغاية هو حال اللغة العر
العربية، حيث أصبحت املنابر اإلعالمية العربية مزجيا بني اللهجات احمللية 
واللغات األجنبية املختلفة وبعض الكلمات من اللغة العربية، حىت أصبح 
املشاهد ال يدرك وال يستوعب ما يقدم يف هذه الربامج من فوائد، وهذا 

 الفكرة إيل أكرب قدر من الناس، وهناك من بدواعي تبسيط األمور وتوصيل
يعتذر عن الكالم باللغة العربية ألن تكوينه يف اجلامعة باللغات األجنبية، 
وهناك من يرى اللغة العربية عاجزة عن التعبري عن أفكاره، ويف ضوء ذلك 
أصبح املشاهد العريب يف حرية من أمره أمام الكم الكبري من الربامج  املتنوعة 

فالم ومسلسالت وأخبار وأغاين وبرامج حوارية خمتلفة وأفالم كرتونية من أ
ولكن أغلبها ال خيدم اللغة العربية وإمنا يعطى دفعا قويا النتشار اللهجات 

 .احمللية على حساب اللغة العربية الفصحى
 لقد غريت تكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثة البيئة اليت نعيش فيها عن 

 فيها آباؤنا وأجدادنا، فإذا كانت هذه الوسائل غريت من أسلوب تلك اليت عاش
حياتنا وانتقالنا ووقت فراغنا وعالقاتنا مع األسرة واألصدقاء والعامل اخلارجي 
وأصبحنا مطالبني بتعلم أكرب قدر من اللغات األجنبية حىت نكون أكثر انفتاحا على 
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م يف شبكة املعلومات والبث العامل اخلارجي الذي يفرض علينا ذلك، ألن ما يقد
 والفرنسية أما اللغة العربية فنصيبها يف اإلجنليزيةالفضائي أغلبه يقدم ويعرض باللغة 

هذه الوسائط حمدود مقارنة باللغات األخرى،  وهلذا نتساءل عن حال اللغة العربية 
الفصحى يف ظل التطور الكبري لوسائط االتصال واإلعالم احلديثة، فكيف سيكون 
لألجيال اجلديدة اليت ستعيش يف بيئة من الوسائل والوسائط املعلوماتية األكثر 

، وماذا سيحدث للخصوصيات واهلويات املميزة اتطورا مبا ال يقاس حباضرن
إن املنجزات الثقافية يف ميدان الفضائيات أصبحت . بالصيغة اليت نفكر فيها اليوم

دة وتغرق كل من وقف أمامها، على األبواب وتدق بقوة بل وتكسرها بال هوا
هو زحف جبيوش جديدة جنوده الربامج وأسلحته الدفق املعلومايت، فال ريب يف 
أن أي وسيلة تصاب هي اللغة العربية ولذلك نشهد اليوم اختفاء الكثري من اللغات 

 ٢٥٠٠احمللية والثقافات وهذا بشكل كبري فقد أكدت بعض األحباث أن أكثر من 

 لغة  ٢٣٤ختفاء على املدى القصري كما أوضح أحد اخلرباء أن لغة مهددة باال
 من اللغات يف العامل سوف %٩٠أصلية معاصرة اختفت كليا حمذرين من أن 

ختتفي يف القرن الواحد والعشرين، أمام هذا الزحف اجلارف حتاول اللغة العربية 
الشموخ والوقوف من خالل حضورها املستمر فهي تضمن التواصل لكل 

ت تهذا الشموخ جند أا بامن وطان العربية واإلسالمية، وعلى الرغم األ
مستهدفة وأصبحت تعاين التهميش والتراجع وترك األمكنة اليت احتلتها يف العهود 
السابقة فلوال التراكم األديب والعلمي للغة العربية منذ زمن سحيق ملا اختلفت عن 

  .غريها من اللغات اليت أصبحت يف خرب كان
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  :مشكلة الدراسة وفرضياتها: أوال
  :مشكلة الدراسة-أ

من خالل هذه املداخلة املختصرة سوف نسلط الضوء عن أهم األخطار 
اليت تشكلها وسائط االتصال واإلعالم احلديثة على لغتنا العربية الفصحى، كما أننا 

؟  يف هذه الوسائط وكيف نتدارك ذلكسوف نشخص أسباب تراجع اللغة العربية
 مدى استعمال الشباب اجلامعي اجلزائري للغة العربية الفصحى يف حياته وما

اليومية؟ كما نعطى حلوال ميدانية من أجل تفعيل استعمال  اللغة العربية الفصحى 
  .  يف اتمع واألسرة واجلامعة والوسيلة اإلعالمية

  :فرضيات الدراسة-ب
االت أدى كلما زادت نسبة مطالعة الشباب اجلامعي للكتب و-٠١

  .ذلك لتحسني رصيدهم اللغوي
إن زيادة استخدام الشباب اجلامعي لشبكة االنترنت ومشاهدة -٠٢

  .القنوات الفضائية يؤدي إىل تراجع مستواهم يف اللغة العربية الفصحى
إن تراجع مكانة اللغة العربية الفصحى  يف اتمعات العربية -٠٣

 اإلعالم العربية بالشكل واملظهر أكثر يرجع بالدرجة األوىل  الهتمام وسائل
من الرسالة فنجدها بدال من خدمة اللغة العربية تعمل على ميشها وحتريفها 

  . من خالل تقدمي أغلبية الربامج باللهجات احمللية واللغات األجنبية
للنهوض باللغة العربية الفصحى يف الدول العربية واإلسالمية وجب -٠٤

  . يهينها يف كل املؤسسات الوطنية واحملافل الدوليةسن قوانني رادعة ملن
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  :أسباب الدراسة وأهدافها:ثانيا
  : أسباب الدراسة-أ

  :من بني األسباب اجلوهرية للقيام  ذه الدراسة جند
كثرة الربامج واملواد اليت تقدم باللهجات احمللية واللغات األجنبية يف وسائل -

  للشباب العريب  على استخدام هذه الوسائط اإلعالم العربية واإلقبال املتزايد
  .اإلعالمية يف حيام اليومية مما يشكل خطرا على لغتهم العربية الفصحى

ضعف مستوى الشباب اجلامعي يف احلديث باللغة العربية الفصحى يف -
اجلامعة اجلزائرية وتراجع اهتمامهم ذه اللغة مقارنة باهتمامهم بتعلم اللغات 

  .للهجات احمللية وتفضيلها يف االتصال داخل وخارج اجلامعةاألجنبية وا

  :أهداف الدراسة-ب
  :إىل دف هذه الدراسة 
معرفة مدى استعمال الشباب اجلامعي اجلزائري للغة العربية  /١

  .الفصحى يف حياته اليومية داخل األسرة واجلامعة واتمع
النترنت على مدى استخدام الشباب اجلامعي لشبكة ا التعرف /٢

  .ومشاهدة القنوات الفضائية ومطالعة الكتب
 أهم األسباب اجلوهرية وراء تراجع مكانة اللغة لىالتعرف ع-٣

  .العربية الفصحى يف اتمعات العربية
  .تقدمي آليات وأساليب حلماية اللغة العربية الفصحى من االندثار واالختفاء /٤



٣٧٠                                              المحور الثالث                               

  :مفاهيم ومصطلحات الدراسة: ثالثا
يد املفاهيم واملصطلحات العلمية أمرا البد منه يف الدراسات  حتدديع

والبحوث العلمية ويرجع ذلك إىل أن املفاهيم تتعدد يف البحوث االجتماعية 
واإلعالمية والنفسية تبعا لتلك اتمعات وخصائصها وكما أن الباحثني 

وبذلك اختلفت . أنفسهم اختلفوا حول إعطاء مفهوم واحد لظاهرة معينة
  :ملفاهيم من باحث إىل آخر، ويف دراستنا هذه سنتطرق إىل املفاهيم اآلتيةا
 ويعرفها لويس بلوم     :مفهوم اللغة -٠١l.Bloom     وما رجريت الهـى 

Lahhey            الشفرة اليت يعرب بواسطتها عن األفكار املتعلقة بالعـامل مـن
  ".حولنا وذلك بواسطة نظام متعارف عليه من الرموز لتحقيق االتصال

 اللغة أساس احلضارة البشرية ومتثل الوسيلة الىت تتواصل ا دتع
األجيال، وعن طريقها تنتقل اخلربات واملعارف واملنجزات احلضارية 
مبختلف صورها، وعن طريقها أيضا ال ينقطع اإلنسان عن احلياة مبوته، ذلك 
 أن اللغة تعينه على االمتداد تارخييا ليساهم يف تشكيل فكر وثقافة وحياة

  .األجيال التالية
فاللغة تسمح ملستخدميها منذ طفولتهم املبكرة أن يشبعوا حاجام 
وأن يعربوا عن رغبام، وما يريدون احلصول عليه من البيئة احمليطة، كما 
يستطيع الفرد من خالل اللغة أن يتحكم يف سلوك اآلخرين والتفاعل معهم 

بواسطتها عن مشاعرنا واجتاهاتنا يف العامل االجتماعي، كما ميكن لنا التعبري 
   ١.حنو موضوعات كثرية

                                 
 = مركز األسكندرية: القاهرة(،اللغة بني النظرية والتطبيق: د الرزاق السيد خالد عب ١
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 هي جمموعة من التقنـيات :  مفهوم تكنولوجيا االتصال واإلعالم-٠٢
 أو النظم املختلفة اليت يتم توظيفها ملعاجلة الوسـائلواألدوات أو 
 اإلعالمي واالتصايل الـذي يراد توصيله من احملتوىاملضمون أو 

ل اجلماهريي أو الشخصي أو اجلمعي أو خـالل عمـلية االتصـا
التنظيمي أو الوسطي، أو اليت يتم من خالهلـا مجع املعلومـات 

 املصورة أواملرسومة أو الرقمية من ووالبيانات املسموعة أو املكتوبة أ
خالل احلاسبات االلكترونية أو الكهربائية حسب مرحلة التطور التارخيي 

  .يشملها هذا التطورلوسائل االتصال وااالت اليت 
كما تعرف على أا جمموعة من اآلالت أو األجهزة أو الوسائل اليت 

  .)١ (تساعد على إنتاج املعلومات وتوزيعها واسترجاعها وعرضها
وتعمل تكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثة على احلصول على املعلومات 

زينها ونشرها بواسطة الرقمية واملكتوبة والالسلكية والصوتية ومعاجلتها وخت
جمموعة من األجهزة اإللكترونية واالتصاالت السلكية والالسلكية والكمبيوتر 
من أقمار صناعية واحلاسبات الشخصية وأجهزة التليفزيون والفيديوتكس 
والتليتكست والكابالت احملورية واأللياف الضوئية وأقراص الفيديو بأنواعها 

  .ترنت واهلواتف احملمولةوالربيد اإللكتروين، وشبكة االن
إن اكتشاف هذه التكنولوجيات احلديثة وتطورها يكون دائما يف 

  ــــــــــــــ
  .٢٥,٤٠.ص.، ص)٢٠٠٣للكتاب،   =

 )٢٠٠٦دار أسامة املشرق العريب، : عمان( ، املعجم اإلعالمي: حممد مجال الفار) ١(
  .١٠٣,١٠٢. ص.ص



٣٧٢                                              المحور الثالث                               

صاحل اإلنسان الذي يساير ويتابع كل ما تطرحه عليه من جديد من أجل 
االستفادة منها يف حياته اليومية، وهذا ما دفعنا ملعرفة خصائص ومسات هذه 

 التقليدية، وهذا ما تناوله املفكر      الوسائط احلديثة وما مييزها عن بقية الوسائل
بأن " حتول السلطة بني العنف والثورة واملعرفة"  يف كتابه "ألفن توفلر" 

هناك مجلة من اخلصائص تتميز ا تكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثة 
  :وهي

  Interactivity: التفاعلية/ ١
 اآلخرين دوارأحيث يؤثر املشاركون يف العملية االتصالية على 

وأفكارهم ويتبادلون معهم املعلومات ويطلق على القائمني باالتصال لفظ 
مشاركني بدال من مصادر، وقد سامهت هذه اخلاصية يف ظهور نوع جديد 
من منتديات االتصال واحلوار الثقايف املتكامل واملتفاعل عن بعد، مما جيعل 

من خالل وسائط متعددة املتلقي متفاعال مع وسائل االتصال تفاعال إجيابيا 
الربيد اإللكتروين، والفايس بوك، والتويتر، والسكايب، وغرف  :مثل

  .إخل...........الدردشة، ومنتديات احلوار

  Demessification: الالجماهيرية/ ٢
ما يؤخذ على وسائل االتصال احلديثة حتوهلا من توزيع رسائل 

نيفها لتالءم مجاعات نوعية مجاهريية إىل امليل إىل حتديد هذه الرسائل وتص
اخلاصة " مارشال ماكلوهان" أكثر ختصصا، وتشري الدالئل إىل أن رؤية 

بوحدة العامل واحلياة يف قرية عاملية اليت حققتها ضة وسائل االتصال 
اجلماهريي خالل عقد الستينات قد أصبحت يف حاجة إىل إعادة النظر يف 
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رين، حيث تتجه وسائل التكنولوجيا عقد التسعينات، والقرن الواحد و العش
احلديثة إىل جعل خربات القراءة واالستماع واملشاهدة عبارة عن خربات 

وبذلك نشهد " ماكلوهان" معزولة، لكوا خربات مشتركة كما يرى  
سقوط العقل اجلماعي، حيث تنتشر وسائل اإلعالم واالتصاالت اجلديدة 

ا غري مجاهريية، بل إا ذات اجتاهات فردية أو جمموعاتيةاليت توصف بأ. 
لقد أصبحت هناك قنوات فضائية متخصصة فمنها ما هو يف الرياضة، )١(

والسياسة والثقافة واتمع واألدب والتكنولوجيا والصحة واملعلوماتية 
واألخبار واألطفال وأمور املرتل والطبخ والتجميل واملوضة، أي لكل فئة 

 رغبام وحاجام يف املشاهدة والشيء نفسه يف لديها قنوات تلفزيونية تليب
  .مواقع اإلنترنت واهلواتف احملمولة

  Asynchnanization  :الالتزامنية/ ٣
وتعين إمكانية إرسال الرسائل واستقباهلا يف وقت مناسب للفرد 
املستخدم وال تتطلب من كل مشارك أن يستخدم النظام يف الوقت نفسه، 

لكتروين ترسل الرسالة إىل مستقبلها يف أي وقت فمثال يف نظم الربيد اإل
دون حاجة إىل وجود مستقبل للرسالة، أو من خالل تسخري تقنيات 
االتصال احلديثة مثل الفيديو لتسجيل الربامج وختزينها مث مشاهدا يف 

الفايس "األوقات املناسبة، أو من خالل وسائط أخرى مثل املوقع االجتماعي
ا كبريا بني الشباب يف األونة األخرية فبإمكان الذي عرف رواج" بوك

                                 
 والتوزيع،األهلية للنشر : عمان( ، العوملة اإلعالمية: مؤيد عبد اجلبار احلديثي )١(

  .٥٤.، ص)٢٠٠٢، ١ط
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الشباب إرسال الرسائل والفيديوهات والصور وتبادهلا دون احلاجة لوجود 
  .الطرفني يف الوقت نفسه أمام شبكة اإلنترنت

  )Mobility (:القابلية الحركية/ ٤
 تعين أن هناك وسائل اتصالية كثرية ميكن ملستخدمها االستفادة منها 

صال، من أي مكان، مث نقلها يف حتركاته، مثل اهلاتف النقال يف االت
والتليفون املدمج يف ساعة اليد وحاسب آيل نقال مزود بطابعــة، كما 

  )١ (.تعىن بإمكانية نقل املعلومات من مكان إىل آخر بكل يسر وسهولة

 Convertibility: قابلية التحويل/ ٥

مات من وسيط إىل آخر، وهي قدرة وسائل االتصال على نقل املعلو
كالتقنيات اليت ميكنها حتويل الرسالة املسموعة إىل رسالة مطبوعة والعكس، 
كما هو احلال يف أنظمة التليتكست، اليت تقدم خدمات ورسائل مطبوعة 
على شاشات التليفزيون تلبية لرغبات زبائنها اليت أضحت تتميز بالتعدد 

لجة والترمجة للمواد املرئية كما هو والتنوع ويربز هذا أيضا يف أنظمة الدب
  )٢(). Eurosport, Euronews(احلال يف بعض احملطات التليفزيونية مثل 

                                 
القنوات الفضائية وتأثرياا على القيم االجتماعية ): وآخرون(شطاح حممد، ) ١(

دار : عني مليلة(والثقافية والسلوكية لدى الشباب اجلزائري، دراسة ميدانية، 
  .١٠٠.، ص)ي.اهلدى، د

  .٤٥.مرجع سابق، ص:  خالف جلول )٢(
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  )Connectivity: (قابلية التوصيل والتركيب/ ٦
مل تعد شركات صناعة أدوات االتصال تعمل مبعزل عن بعضها 
 البعض فقد اندجمت األنظمة واختذت األشكال والوحدات اليت تصنعها
الشركات املختصة يف صناعة أدوات االتصال، ومن األمثلة الدالة على ذلك، 
وحدات اهلوائي املقعر، اليت ميكن جتميعها يف موديالت خمتلفة الصنع، لكنها 

  .تؤدي وظيفتها يف جمال استقبال اإلشارات التليفزيونية على أكمل وجه

  :التوجه نحو التصغير/ ٧
ل هذه الثورة إىل وسائل صغرية ميكنها تتجه الوسائل اجلماهريية يف ظ

نقلها من مكان إىل آخر، وبالشكل الذي يتالءم وظروف مستهلك هذا 
العصر الذي يتميز بكثرة التنقل والتحرك، عكس مستهلك العقود املاضية 
اليت اتسمت بالسكون والثبات ومن األمثلة عن هذه الوسائل اجلديدة، 

  .احلاسب النقال املزود بطابعة إلكترونيةتليفزيون اجليب، واهلاتف النقال و

  :الشيوع واالنتشار/ ٨
ويعين به تغلغل وسائط االتصال حول العامل، وداخل كل طبقة 
اجتماعية، فتكنولوجيا االتصال تتجه من الضخم إىل الصغري، ومن املعقد إىل 
 البسيط ومن األحادي إىل املتعدد مثل الكمبيوتر، الذي متيز يف أجياله األوىل
بالضخامة والعمليات احملددة ليصبح فيما بعد صغريا، ويف متناول الشرائح، 

-Multi(ومتعدد اخلدمات والوظائف وهو ما يطلق عليه اسم الكمبيوتر 

média ( الذي حيتوي على شاشة إلكترونية وطابعة وفاكس وهاتف، أي
ل جممع صغري ملختلف عمليات االتصال، اليت كانت تؤدي يف السابق يف شك
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  )١ (.مستقل، وعن طريق وحدات مستقلة عن بعضها البعض

  )Golbalization (التدويل أو الكونية والعالمية/٩
التطور املتسارع يف هذه التكنولوجيا يف اجتاه اختصار عامل املسافة 
والزمن، هذا التطور بلغ من األمهية يف احلقب األخرية إىل حد أن أطلق 

 نعيش عليها وصف القرية العاملية، كناية عن البعض على الكرة األرضية اليت
القدرة اهلائلة اليت تتيحها تكنولوجيا االتصال احلديثة يف جمال نقل وتبادل 

، إنه بوجود وسائل )٢(املعلومات بني خمتلف أجزاء العامل اآلن واللحظة
اإلعالم واالتصال مل يعد التفاعل على أرض واحدة هو الباعث األول 

 التفاعل يتم عرب تكنولوجيا ووسائط املعلومات واإلعالم للتجمع بل أصبح
  )٣ (.متخطيا احلدود اجلغرافية عابرا فوق احلدود الوطنية

  :التعقيد وكثافة االستخدام/ ١٠
تكنولوجيا االتصال وبالذات املتقدمة منها تتسم بكثافة االستخدام 

خذ صبغة رأس املال والتعقيد الشديد وارتفاع التكلفة، وهي لكل ذلك تأ
  .احتكارية، حيث تتركز عادة يف أيدي بناء القوة والنفوذ السائد يف اتمع

                                 
  ).١٠١، ١٠٠(، ص.مرجع سابق، ص:  شطاح حممد )١(
العريب للنشر : القاهرة( ،  تكنولوجيا االتصال والثقافة:عبد الفتاح عبد النيب )٢(

  ). ٨١(، ص، )١٩٩٠والتوزيع، 
  اهلويات الوطنية واتمع العاملي: غسان منري محزة سنو، علي امحد الطراح )٣(

ة العاملية ، دراسات يف إجراءات تشكل اهلوية يف ظل اهليمنة اإلعالميواإلعالم
  ).١٣٩(، ص، )٢٠٠٢، ٢دار النهضة العربية، ط: لبنان(
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  :االحتكارية وسيطرة قلة قليلة عليها/ ١١
إن صناعة هذه التكنولوجيا، تتسم بالتركيز الشديد حاليا يف عدد 
حمدود من الدول الصناعية الكربى، ومن الشركات العاملية متعددة 

ا التركيز إىل السيطرة املطلقة هلذه الشركات اجلنسيات، ويؤدي هذ
االحتكارية، ليس فقط على عملية نقل وتسويق هذه التكنولوجيا يف الدول 
األقل تقدما ولكن أيضا يف التأثري على طريقة إدارا واستخدامها بل 
وصيانتها يف أحيان كثرية يف هذه الدول، مما يعزز من إحكام قبضة 

ه التكنولوجيا على الدول املستوردة هلا وترسيخ تبعية اتمعات املصنعة هلذ
  )١ (.ثانية لألوىل يف اال الثقايف

وميكن أن نضيف أن تكنولوجيا االتصال واإلعالم أضعفت من / ١٢
وظيفة مراقبة البيئة للوسائل التقليدية، فلم تعد املعلومات تتدفق من أعلى إىل 

ىل اجلمهور، إذ أصبح أسفل كما هو معروف من مؤسسات اإلعالم إ
  .بإمكان أي فرد أن يكون مصدر للحدث العام

  :  مفهوم الشباب-٠٣
تعد مرحلة املراهقة العبور من الطفولة إىل سن النضج وهي : الشباب

اليفاعة وحيصل يف هذه املرحلة حتوالت جسمية وجنسية وغريزية وتؤثر 
رى علماء االجتماع األوضاع االقتصادية واالجتماعية على منو املراهقني، وي

 سنة، ويبنون رأيهم ٢٥ إىل ١٥أن الشباب هم كل من يدخل يف السن من 
على أساس أن أولئك قد مت منوهم الفسيولوجي أو العضوي بينما مل يكتمل 

                                 
  ).٨٢(مرجع سابق، ص، : عبد الفتاح عبد النيب )١(
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منوهم النفسي والعقلي اكتماال تاما وبالتايل فهم يف مرحلة وسط بني 
  .الطفولة وبني املراهقة وبني الرجولة الكاملة

ما  اعتىن علماء النفس بوصف هذه املرحلة واهتموا بفترة املراهقة ك
مع تأكيد ما يطرأ على الفرد من تغريات جنسية وعقلية ونفسية ، وقد قسم 

  : علماء النفس فترة املراهقة إىل ثالثة أقسام هي
مرحلة ما قبل املراهقة وتبدأ عادة من سن العاشرة وتنتهي يف سن -١

  .الثانية عشر
  . سنة١٦ و١٣لة املراهقة وتكون ما بني مرح-٢
  . سنة٢١ و ١٧مرحلة املراهقة املتأخرة وتكون ما بني -٣

وقد أثبتت البحوث األنتروبولوجية عن هذه املرحلة أنه ال تكاد توجد 
خصائص عامة وثابتة لسلوك مجيع املراهقني وإمنا هناك ظواهر سلوكية، 

وثقافة جمموعات املراهقني اخلاصة إىل تتأثر باجتاهات العصر والثقافة احمليطة، 
جانب عوامل أخرى ختتص بعضها باملراهق نفسه ويتصل بعضها اآلخر 

  .بظروفه وعالقاته االجتماعية
إن املراهقة فترة هامة من فترات الشباب وتعتمد السمات اخلاصة ذه 
الفترة على عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية  تتفاعل مع بعضها البعض  

  .دد مسار النمو والنضج يف املستقبلوحت
والشباب ليس جمرد مرحلة زمنية تبدأ يف اخلامسة عشر والعشرين أو 
ما قبلها بقليل بعدد آخر من  السنوات حيث يكتمل النمو اجلسمي والعقلي 
على حنو جيعل املرء قادرا على أداء وظائفه املختلفة، وإمنا هو جمموعة من 
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 ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند نظرنا إىل مرحلة اخلصائص واملواصفات اليت
الشباب وهي يف كل األحوال مرحلة ال تنفصل عن بقية مراحل العمر 
وخاصة مرحلة الطفولة واملراهقة، فالشباب ال ميثل مرحلة منو مفاجئ وإمنا 

ة االجتماعية اليت تبدأ من مرحلة الطفولة املبكرة شيءهو استمرار لعملية التن
  ١.خالل مراحل كل احلياةوتستمر 

                                 
أثر مشاهدة التلفزيون على القيم الثقافية واالجتماعية لدى : عبد اهللا بوجالل) ١(

، ٠٧ ،كلية الشريعة، األمري عبد القادر، العدد: قسنطينة(  ، جملة املعيار، األطفال
  .١٤٧,١٥٠.ص.،ص)٢٠٠٣ديسمرب، 
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  :منهج الدراسة: رابعا
البحث يشخص واقع استعمال اللغة العربية الفصحى من قبل الشباب 
اجلامعي اجلزائري يف حيام اليومية سواء داخل األسرة أو اجلامعة أو يف 
اتمع الذي يعيش فيه ،وذلك يف ظل تعدد استخدامات وسائط االتصال 

ى تأثري هذه الوسائط على جماالت استعمال اللغة واإلعالم احلديثة ومد
العربية  يف اتمعات العربية، و كذلك تشخيص واقع اللغة العربية الفصحى 

فاملنهج املالئم لدراسة "يف خمتلف وسائط االتصال واإلعالم احلديثة، ومنه 
هذه الظاهرة هو منهج املسح الوصفي ويعترب منهج املسح الوصفي بالعينة 

سب املناهج العلمية للدراسات اليت تستهدف وصف وبناء وتركيب من أن
مجهور وسائل اإلعالم وأمناط سلوكه بصفة خاصة، من خالل تسجيل 
وحتليل وتفسري الظاهرة يف وضعها الراهن بعد مجع البيانات الالزمة والكافية 
عنها وعن مصدرها من خالل جمموعة اإلجراءات املنظمة اليت حتدد نوع 

  .)١("ات ومصدرها وطرق احلصول عليهاالبيان

                                 
عامل الكتب، : القاهرة (حبوث اإلعالم، األسس واملبادئ،: مسري حممد حسني) ١(

 .)١٩٩٥، ٢ط
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  .أدوات مجع البيانات من جمتمع الدراسة: خامسا
طبيعة حبثنا تطلب منا االعتماد على أداتني من أدوات أن وانطالقا من 

: البحث العلمي وهذا دف الوصول إىل نتائج دقيقة وموضوعية وهي
الحظة كأداة مساعدة كأداة أساسية، باإلضافة إىل امل) االستبيان(االستمارة 

  .إىل جانب االستبيان
والذي ) االستبيان(وبعد انتهاء الباحث من التصميم النهائي لالستمارة 

) ٢٠٠(، قام الباحث بعدها بتوزيع )  سؤاال١٨(احتوى يف جمموعه على 
مفردة موزعة على طلبة جامعات اجلزائر، موزعة ) ٢٠٠(استبيان على 

امعي بكل من جامعة باتنة وجامعة جيجل عينات من الشباب اجل: كاأليت
اإلعالم واالتصال، : (وجامعة قسنطينة موزعني على التخصصات اآلتية

، )جامعة جيجل(، القانون واإلعالم اآليل )جامعة باتنة(العلوم السياسية
  ).جامعة قسنطينة( األدب العريب والبيولوجيا
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سائط واقع اللغة العربية الفصحى يف ظل استخدام و: سادسا
االتصال واإلعالم احلديثة من منظور الشباب اجلامعي 

  :اجلزائري
 :  الجنس-١

    اموع
 %  ت  اجلنس

  ٣٠,٣٣  ٥٤  الذكور
  ٦٩,٦٤  ١٢٤  اإلناث
  ١٠٠  ١٧٨  اموع

  .)١(نفسها املالحظة  كل اجلداول تنطبق عليها:املصدر(*)
  :التحليل والتفسري

ني من فئة اإلناث حيث كشفت الدراسة أن أغلبية أعضاء املبحوث
 مقارنة مع فئة الذكور ،)%٦٩,٦٤(مفردة، بنسبة ) ١٢٤(قدرت مفرادام بـ

، وقد مشل جمتمع الدراسة )%٣٠,٣٣(مفردة، بنسبة) ٥٤(الذين قدر عددهم بـ
عينات من الشباب اجلامعي بكل من جامعة باتنة وجامعة جيجل وجامعة 

اإلعالم واالتصال، : (تيةقسنطينة باجلزائر موزعني على التخصصات األ
، )جامعة جيجل(، القانون واإلعالم اآليل )جامعة باتنة(العلوم السياسية

                                 
األغواط ، // جامعة اجلزائر( حممد الفاتح محدي ،: اجلدوال من إعداد الباحث) ١(

 ).٢٠١١-٢٠١٠كلية احلقوق، قسم اإلعالم والصحافة، 
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، وما مييز جمتمع الدراسة التنوع )جامعة قسنطينة(األدب العريب والبيولوجيا
يف التخصصات واملستوى التعليمي، والسن واجلنس، والبيئة اليت يسكنون 

 كبري على استخدام اللغة العربية يف حياة فيها، وهذا سوف يكون له تأثري
  .الشباب اجلامعي سواء داخل األسرة أو اجلامعة أو اتمع

اللغة التي يفضلها الشباب الجامعي الجزائري في التواصل -٢
  :والتفاعل مع العالم الخارجي

   اموع  اإلناث  الذكور
املتغريات

الفئات  
 %  ت %  ت %  ت  

  ٢٣,٠٤  ٤١  ٢٢,٥٨  ٢٨  ٢٤,٠٨  ١٣  اللغة العربية الفصحى

  ٣٣,٧٠  ٦٠  ٤٠,٣٢  ٥٠  ١٨,٥٢  ١٠  اللهجة احمللية

مزيج من اللغة العربية واللهجة 
  احمللية واللغات األجنبية

٤٣,٢٦  ٧٧  ٣٧,١٠  ٤٦  ٥٧,٤٠  ٣١  

  ١٠٠  ١٧٨  ١٠٠  ١٢٤  ١٠٠  ٥٤  اموع

  ٥,٩٩: اجلدولية٢اك                                                      ٨,٩١: احملسوبة٢كا
  )%٩٥(مبستوي ثقة.)٠,٠٥: ( عند مستوى الداللة                 ٠٢:درجة احلرية

 اجلدولية أي هناك فروقات جوهرية بني ٢ احملسوبة أكرب من كا٢كا:النتيجة النهائية
  .الذكور واإلناث
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  :التحليل والتفسري
ل أثناء أظهرت الدراسة أن غالبية الشباب اجلامعي اجلزائري يفض

تفاعله مع العامل اخلارجي استخدام لغة متنوعة جتمع بني اللهجة احمللية واللغة 
 من )%٤٣,٢٦(الفرنسية وبعض الكلمات باللغة العربية وذلك بنسبة 

املبحوثني، ومن خالل النتائج اجلزئية املسجلة نالحظ بأن فئة الذكور هي 
ية واللغة الفرنسية وبعض األكثر استخداما ألسلوب املزج بني اللهجة احملل
منهم، مقارنة مع ) %٥٧,٤٠(العبارات من اللغة العربية الفصحى وذلك بنسبة 

 منهن، وهذا راجع لطبيعة اتمع )%٣٧,١٠(فئة اإلناث حيث سجلنا نسبة 
الذي يفضل كثريا احلديث باللهجات احمللية ومزج كالمه بعبارات متنوعة 

 من األفراد ذلك بأن اللهجات احمللية هي من اللغة الفرنسية، ويربر الكثري
اللغة اليت يفهمها املتعلم وغري املتعلم داخل اتمع واألسرة، كما جند أن 
الكثري من الشباب جيدون صعوبة كبرية يف احلديث باللغة العربية أثناء 
تفاعلهم مع احمليط وهلذا يفضلون اللهجة احمللية، وهناك من خيجل من 

لعربية ويسخر منها ويفضل الفرنسية يف حديثة ويظن ذلك احلديث باللغة ا
تطورا وتقدما يف حديثه، ويفتخر أثناء حديثه بالفرنسية وحيرص على 
استعماهلا يف كل مواقفه اليومية، وأظهرت الدراسة أيضا بأن هناك نسبة 

 من املبحوثني يفضلون اللهجة احمللية يف حديثهم )%٣٣,٧٠(معتربة تقدر بـ
مع أفراد اتمع ويرون يف ذلك أمر حتمي جيب أن نلتزم به عندما وتفاعلهم 

نتكلم باللهجة احمللية ألن ذلك يعد جزءا من شخصيتهم ويعرب عن املنطقة 
اليت ينتمون إليها، وتعد فئة اإلناث هي األكثر استخداما للهجة احمللية يف 
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ة الذكور  منهن، مقارنة مع فئ)%٤٠,٣٢(التواصل مع اتمع وذلك بنسبة 
 منهم يفضلون اللهجة احمللية يف احلوار وتبادل )%١٨,٥٢(حيث سجلنا نسبة 

 من املبحوثني )%٢٣,٠٤(اآلراء، ويف املراتب األخرية جند نسبة ضئيلة تقدر بـ
يفضلون احلديث باللغة العربية يف حوراهم وتفاعلهم مع األسرة واتمع، 

ام اللغة العربية الفصحى يف وتعد فئة اإلناث هي األكثر مبادرة الستخد
منهن، مقارنة بفئة الذكور اليت  ) %٢٢,٥٨(احلوار اخلارجي وذلك بنسبة

  .منهم يفضلون ذلك) %٢٤,٠٨(سجلنا لديها نسبة 
وبصفة عامة نالحظ بأن اللهجة احمللية واللغة الفرنسية هي اللغة 

قد نرجع السائدة حبجم كبري داخل اتمع اجلزائري يف التواصل واحلوار و
ذلك إىل تعدد اللهجات يف اجلزائر حيث جند يف واليات اجلزائر واليت تقدر 

هلجة حملية أي لكل منطقة هلجة خاصة ا، ) ٥٠(والية أكثر من ) ٤٨(بـ
باإلضافة إىل توظيف كلمات باللغة الفرنسية أثناء احلديث ونرجع ذلك إىل 

عي لبعض الفئات اليت خملفات االستعمار الفرنسي، أو إىل التكوين اجلام
تفضل يف حديثها التكلم باللغة الفرنسية ألا تعد لغة سهلة االستعمال ألن 
تكوينه اجلامعي كان ذه اللغة، وهناك من يرى أن احتكاكه اليومي مع 
فئات معينة يفرض عليه احلديث باللغة الفرنسية، واملالحظ يف اجلزائر أننا 

 كبري يف املدن الشمالية الكربى مثل اجلزائر جند اللغة الفرنسية تستخدم حبجم
العاصمة وعنابة ووهران وسطيف، مقارنة مع املدن الوسطى والصحراوية 

والشيء الذي ميكن أن نشري إليه أن . اليت مييل سكاا للحديث باللغة العربية
احلديث باللهجات احمللية واللغة الفرنسية مل يبقى حمصورا بني أفراد اتمع 
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نتقل إىل وسائل اإلعالم العربية مبختلف أشكاهلا وهذا ما يشكل خطرا بل ا
كبريا على مستقبل اللغة العربية الفصحى يف املنطقة العربية، حيث أصبحت 
هذه الوسائل تم بالشكل واملظهر أكثر من الرسالة فنجدها بدال من خدمة 

ة الثالثة والعوملة اللغة العربية وتقويتها وتطويرها وتطويعها ملتطلبات األلفي
جندها تشوه اللغة العربية وتقضي على أصالتها وغناها من خالل حتريفها 

  . وميشها واالعتداء عليها

اللغة التي يفضلها الشباب الجامعي الجزائري في البحث أثناء -٣
  ):األنترنت(استخدام شبكة المعلومات

الفئات           اموع  اإلناث  الذكور
 %  ت %  ت %  ت  املتغريات

  ٥٣,٤٠  ١٠٢  ٥٤,١٤  ٧٢  ٥١,٧٢  ٣٠  اللغة العربية الفصحى

  ٢٨,٢٨  ٥٤  ٢٧,٨٢  ٣٧  ٢٩,٣٢  ١٧  اللغة الفرنسية

  ١٠,٩٩  ٢١  ١١,٢٨  ١٥  ١٠,٣٤  ٠٦  اإلجنليزيةاللغة 

  ٠٦,٨١  ١٣  ٠٦,٧٦  ٠٩  ٠٦,٩٠  ٠٤  دون حتديد

  ٠,٥٢  ٠١  ٠٠  ٠٠  ٠١,٧٢  ٠١  أخرى تذكر

  ١٠٠  ١٩١  ١٠٠  ١٣٣  ١٠٠  ٥٨  اموع

  ٩,٤٨: اجلدولية٢كا                                                                  ٢,٤: احملسوبة٢كا
  )%٩٥:(مبستوى ثقة.)٠,٠٥:(عند مستوى الداللة                                   ٠٤:درجة احلرية

ات جوهرية بني  اجلدولية أي ليس هناك فروق٢ احملسوبة أصغر من كا٢كا:النتيجة النهائية
  .الذكور واإلناث
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  :التحليل والتفسري
توصلت الدراسة إىل أنه ليس هناك فروق جوهرية بني الذكور 

، وهذا )اإلنترنت(واإلناث يف اللغة املستخدمة أثناء تصفح شبكة املعلومات
ما تشري إليه األرقام اليت توصلنا إليها من خالل الدراسة امليدانية، حيث 

 من املبحوثني يستخدمون اللغة العربية أثناء استخدام )%٥٣,٤٠(سجلنا نسبة 
اإلنترنت، ويربرون ذلك بأم جيدون صعوبة يف البحث باللغات األخرى 
لنقص تكوينهم فيها، كما أن املعلومات اليت يريدوا موجودة عرب الشبكة 

ظ باللغة العربية وحبجم كبري وهلذا يفضلون اللغة العربية يف البحث، ونالح
يف النتائج اجلزئية بأن فئة اإلناث هي األكثر استخداما للغة العربية أثناء 

منهن، مقارنة بفئة الذكور اليت ) %٥٤,١٤(تصفح اإلنترنت وذلك بنسبة
منهم، والشيء الذي جيب أن نشري إليه أن غالبية ) %٥١,٧٢(سجلنا لديها نسبة

انات واملعلومات من املبحوثني يفضلون اللغة العربية يف احلصول على البي
شبكة املعلومات لسهولة احلصول عليها مقارنة مع اللغات األخرى اليت 

 من املبحوثني يفضلون اللغة )%٢٨,٢٨(تتطلب الترمجة، حيث سجلنا نسبة 
الفرنسية يف احلصول على معلومام من شبكة اإلنترنت، وهذا راجع لتنوع 

فرنسية، وهناك من يرى بأن هناك وثراء مصادر املعلومات اليت تقدم باللغة ال
معلومات هامة تقدم باللغة الفرنسية ولكن ليست هناك ترمجة هلذه 
املعلومات، وهلذا وجب الرجوع هلذه املواقع، وتعد فئة الذكور هي األكثر 
استخداما للغة الفرنسية يف تصفحهم ملواقع الشبكة حيث تقدر نسبتهم 

 )%٢٧,٨٢( اليت تقدر نسبتهن بـ منهم، مقارنة بفئة اإلناث)%٢٩,٣٢(بـ
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 فجاءت  يف املرتبة الثالثة من بني اللغات اليت اإلجنليزيةمنهن، أما اللغة 
يفضلها الشباب اجلامعي اجلزائري أثناء تصفح شبكة اإلنترنت وذلك 

منهم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة باللغة العربية والفرنسية، ) %١٠,٩٩(بنسبة
ملعلومات اهلامة يف كل التخصصات اليت تقدم وهذا رغم وجود الكثري من ا

، واليت تعد اللغة األوىل يف العامل يف البحث العلمي يف وقتنا اإلجنليزيةباللغة 
احلاضر، ولكن املشكل يكمن يف عدم إتقان هذه اللغة من قبل الطلبة، ويعد 
ذلك حاجزا أمامهم يف البحث ذه اللغة وهلذا يفضلون اللغة العربية 

نسية، وأثبتت الدراسة أن فئة اإلناث هي األكثر استخداما للغة والفر
منهن، مقارنة بفئة الذكور اليت سجلنا لديها ) %١١,٢٨( بنسبةاإلجنليزية

 ممن يستخدمون هذه اللغة يف البحث، كما كشفت الدراسة )%١٠,٣٤(نسبة
عن توظيف بعض اللغات يف البحث مثل اإلسبانية واألملانية واللهجات 

ولكن تبقى اللغة العربية هي األكثر توظيفا لدى الشباب اجلامعي عند . ليةاحمل
  .  استخدام األنترنت

 لغة البرامج المفضلة لدى الشباب الجامعي الجزائري في -٤
  :القنوات الفضائية العربية

  اموع  اإلناث  الذكور
املتغريات

  الفئات         

 %  ت %  ت %  ت

  ٥٠,٠٠  ٩٢  ٥١,٥٤  ٦٧  ٤٦,٣٠  ٢٥  اللغة العربية الفصحى

  ٠٢,١٨  ٠٤  ٠٢,٣٠  ٠٣  ٠١,٨٦  ٠١  اللهجة احمللية

  ١٣,٥٨  ٢٥  ١٠,٧٦  ١٤  ٢٠,٣٧  ١١  اللغة الفرنسية

  ١٩,٠٢  ٣٥  ١٩,٢٤  ٢٥  ١٨,٥١  ١٠  اإلجنليزيةاللغة 
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  اموع  اإلناث  الذكور
 املتغريات

 الفئات        
 

 %  ت %  ت %  ت

مزيج من اللهجة واللغة العربية 
  واللغات األجنبية

١٥,٢٢  ٢٨  ١٦,١٦  ٢١  ١٢,٩٦  ٠٧  

  ١٠٠  ١٨٤  ١٠٠  ١٣٠  ١٠٠  ٥٤  اموع

  ٩,٤٨: اجلدولية٢كا                                                               ٤,٢٦:    احملسوبة٢كا
  )%٩٥:(مبستوى ثقة).٠,٠٥:(عند مستوى الداللة                             ٠٤: درجة احلرية

ك فروقات جوهرية بني  اجلدولية أي ليس هنا٢ احملسوبة أصغر من كا٢كا:النتيجة النهائية
  .الذكور واإلناث

  :التحليل والتفسري
املتتبع للمشهد اإلعالمي يدرك بأن عدد القنوات الفضائية العربية يف 

حسب إحصائيات إحتاد ) ٢٠٠٩(تزايد مستمر حيث بلغ مع اية سنة 
يف كل ااالت، ولكن املالحظ على هذه ) قناة٦٩٦(إذاعات الدول العربية 

عالمية العربية طغيان قنوات املنوعات واملوسيقي عليها، واستخدام احلزم اإل
اللهجات احمللية واللغات األجنبية حبجم كبري يف تقدمي براجمها، ومن خالل 
دراستنا امليدانية توصلنا إىل أن الغالبية الكربى من املبحوثني يفضلون يف 

) %٥٠,٠٠(بنسبةاملرتبة األوىل الربامج اليت تقدم باللغة العربية وذلك 
منهم، واملالحظ يف النتائج اجلزئية جند بأن فئة اإلناث هي األكثر تفضيال 

منهن، مقارنة بفئة ) %٥١,٥٤(للربامج املقدمة باللغة العربية وذلك بنسبة 
منهم، وتأيت يف املرتبة الثانية ) %٤٦,٣٠(الذكور اليت سجلنا لديها نسبة

 من التفضيالت املختارة من قبل املبحوثني ةاإلجنليزيالربامج اليت تقدم باللغة 
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منهم، واملالحظ أيضا أن فئة اإلناث هي األكثر ) %١٩,٠٢(وذلك بنسبة
منهن، ) %١٩,٢٤( وذلك بنسبةاإلجنليزيةتفضيال للربامج املقدمة باللغة 

منهم، أما يف ) %١٨,٥١(مقارنة بفئة الذكور اليت سجلنا لديها نسبة
نة من املبحوثني يفضلون الربامج املقدمة باللهجة احمللية املرتبة الثالثة فنجد عي

من املبحوثني، ويف ) %١٥,٢٢(ومزيج من اللغة الفرنسية وذلك بنسبة
املرتبة الرابعة سجلنا عينة من املبحوثني يفضلون الربامج املقدمة باللغة 

  .منهم) %١٣,٥٨(الفرنسية بنسبة
ضلون الربامج اليت تقدم باللغة واملالحظ بصفة عامة أن غالبية املبحوثني يف

العربية الفصحى وهذا ما يتناقض مع شبكة الربامج املقدمة يف القنوات الفضائية 
العربية فأغلب  الربامج تقدم باللهجات احمللية واللغات األجنبية ونستثين بعض 
القنوات اإلخبارية اليت تسعى لتقدمي براجمها باللغة العربية الفصحى وفرضها يف 

  .ديث على اإلعالميني والضيوف احلاضرين داخل األستوديواحل

المدة الزمنية المخصصة للمطالعة من قبل الشباب الجامعي -٥
  :الجزائري في اليوم

الفئات           اموع  اإلناث  الذكور
 %  ت %  ت %  ت  املتغريات

  ٤٨,٨٨  ٨٧  ٤٤,٣٦  ٥٥  ٥٩,٢٦  ٣٢  أقل من ساعة 

  ٤٢,١٤  ٧٥  ٤٤,٣٦  ٥٥  ٣٧,٠٤  ٢٠  سا٢-سا١من 

  ٠٨,٩٨  ١٦  ١١,٢٨  ١٤  ٠٣,٧٠  ٠٢  سا٢أكثر من 
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الفئات           اموع  اإلناث  الذكور
 %  ت %  ت %  ت  املتغريات

  ١٠٠  ١٧٨  ١٠٠  ١٢٤  ١٠٠  ٥٤  اموع

  ٥,٩٩: اجلدولية٢كا                                          ٤,٥٧:  احملسوبة٢كا
  )%٩٥:(مبستوى ثقة).٠,٠٥:(عند مستوى الداللة         ٠٢: درجة احلرية

 اجلدولية أي ليس هناك ٢ة أصغر من كا احملسوب٢كا:النتيجة النهائية
  .فروقات جوهرية بني الذكور واإلناث

  :التحليل والتفسري
تعد املطالعة عنصرا هاما يف تنمية رصيدنا اللغوي يف كل اللغات سواء 
كانت مطالعة إلكترونية أو مطالعة ورقية، فكلما زادت فترات مطالعتنا 

االت العلمية، ولكن ما أظهرته كلما زاد معها رصيدنا املعريف يف كل ا
الدراسة امليدانية ال يعكس لنا إهتمام الشباب اجلامعي باملطالعة حيث سجلنا 

يوميا ) أقل من ساعة(من املبحوثني خيصصون    ) %٤٨,٨٨(نسبة 
للمطالعة وتصفح الكتب واالت واجلرائد، ويف النتائج اجلزئية سجلنا أن 

) %٥٩,٢٦(من املطالعة حيث سجلنا نسبةنسبة الذكور هم األكثر نفورا 
منهم يقضون أقل من ساعة يف املطالعة مقارنة بفئة اإلناث اليت سجلن لديهن 

منهن، وقد أرجع الشباب اجلامعي أسباب نفورهم من )%٤٤,٣٦(نسبة 
  :املطالعة لعدة أسباب

  .البيئة اليت ينتمنون إليها ال تشجع على املطالعة-
قتصادية املزرية متنعهم من شراء كتب الظروف االجتماعية واال-
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  .للمطالعة
  .الشعور بامللل والضجر والقلق أثناء املطالعة-
اإلدمان على شبكة اإلنترنت والقنوات الفضائية مما جيعل حيز -

  .املطالعة ضيقا جدا ويقتصر على الدروس فقط
يقضون بني ) %٤٢,١٤(ويف املقابل هناك عينة من املبحوثني تقدربـ

يف املطالعة وهي نسبة معتربة، واملالحظ يف النتائج اجلزئية ) وساعتنيساعة (
ساعة (جند أن فئة اإلناث هي األكثر مطالعة للكتب واالت يف املدة بني

منهن مقارنة بفئة الذكور اليت سجلنا لديها ) %٤٤,٣٦(بنسبة) وساعتني
ثر من أك(منهم، أما املبحوثني الذين خيصصون من وقتهم ) %٣٧,٠٤(نسبة

منهم، ) %٠٨,٩٨(للمطالعة فتعد نسبة ضئيلة جدا تقدر بـ) ساعتني 
وتعد فئة اإلناث هي األكثر ختصيصا لوقتهن أكثر من ساعتني يوميا 
للمطالعة مقارنة بفئة الذكور، وقد نرجع سبب حمدودية الوقت املخصص 
 للمطالعة لوجود وسائط إعالمية متعددة يف حياة الشباب اجلامعي وهذا ما

  .سوف نالحظه يف اجلداول القادمة

من قبل  )التلفزيون( المدة الزمنية المخصصة لمشاهدة الرائي-٦
  :الشباب الجامعي الجزائري في اليوم

الفئات           اموع  اإلناث  الذكور
 %  ت %  ت %  ت  املتغريات

  ١٤,٦٠  ٢٦  ١٤,٥٢  ١٨  ١٤,٨٢  ٠٨  أقل من ساعة 

  ٤٧,٢٠  ٨٤  ٥١,٦٢  ٦٤  ٣٧,٠٤  ٢٠  سا٢-سا١من 
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الفئات           اموع  اإلناث  الذكور
 %  ت %  ت %  ت  املتغريات

  ٣٨,٢٠  ٦٨  ٣٣,٨٦  ٤٢  ٤٨,١٤  ٢٦  سا٢أكثر من 

  ١٠٠  ١٧٨  ١٠٠  ١٢٤  ١٠٠  ٥٤  اموع

  ٥,٩٩: اجلدولية٢كا                                          ٣,٦٨:  احملسوبة٢كا
  )%٩٥:(مبستوى ثقة ).٠,٠٥:(      عند مستوى الداللة٠٢: درجة احلرية

 اجلدولية أي ليس هناك ٢غر من كا احملسوبة أص٢كا:النتيجة النهائية
  .فروقات جوهرية بني الذكور واإلناث

 :التحليل والتفسري
بينت الدراسة امليدانية أن أغلبية املبحوثني يشاهدون التلفزيون ما بني 

منهم، وتعد نسبة ) %٤٧,٢٠(يف اليوم وذلك بنسبة ) ساعة وساعتني(
أقل من ساعة (در حسبهم مرتفعة مقارنة مع الوقت املخصص للمطالعة واملق

، وقد نرجع ذلك إىل العناصر اليت يتميز ا التلفزيون من صوت )يوميا
وصورة متحركة، باإلضافة إىل سهولة مشاهدته اليت ال تتطلب تفكريا كبريا، 
باإلضافة إىل تنوع املواد املقدمة اليت تغري املشاهد للجلوس أمام التلفزيون 

سة الواحدة، ألن ما تقدمه القنوات الفضائية ألكثر من أربع ساعات يف اجلل
من أفالم ومسلسالت يف الغالب يتجاوز زمنها ساعتني، وأيضا املباريات 
الرياضية واملوسيقى واملنوعات واألخبار ،كل هذه الربامج تستغرق وقتا 
كبريا من أجل متابعتها يوميا، باإلضافة إىل الفراغ الذي يعاين منه الشباب 

 تنظيم أوقام يف اجلامعة، واملالحظ يف النتائج اجلزئية جند أن اجلامعي وسوء
يوميا ) ساعة وساعتني(فئة اإلناث هي األكثر مشاهدة للتلفزيون يف املدة بني 
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منهن، مقارنة بفئة الذكور اليت بلغت نسبتها يف ) %٥١,٦٢(وذلك بنسبة 
ناث منهم، وقد نرجع سبب ذلك إىل أن فئة اإل) %٣٧,٠٧(املدة نفسها 

هي األكثر مكوثا يف البيت واألحياء اجلامعية ،وهلذا تعد الربامج التلفزيونية 
كما .من بني الفضاءات اليت تساعدهن على متضية الوقت والتسلية والترفيه

سجلت الدراسة نسبة مرتفعة من املبحوثني من يشاهدون التلفزيون ألكثر 
فئة الذكور هي منهم، وتعد ) %٣٨,٢٠(يوميا قدرت بـ) ساعتني(من 

األكثر مشاهدة للتلفزيون يف هذه املدة حيث قدرت نسبتهم 
منهم، مقارنة بفئة اإلناث اليت سجلنا لديها ) %٤٨,١٤(بـ

منهن، وبصفة عامة ميكن القول بأن أغلبية املبحوثني ) %٣٣,٨٦(نسبة
، وتعد فئة )ذكورا وإناثا(يشاهدون التلفزيون ألكثر من ساعتني يوميا 

  . األكثر إقباال على الربامج التلفزيونية املقدمةاإلناث هي
من ) األنترنت(المدة الزمنية المخصصة لتصفح شبكة المعلومات-٧

  :قبل الشباب الجامعي في اليوم الواحد
  اموع  اإلناث  الذكور

املتغريات
  الفئات         

 %  ت %  ت %  ت
  ٢٤,١٦  ٤٣  ٢١,٧٨  ٢٧  ٢٩,٦٢  ١٦  أقل من ساعة 

  ٤٧,٧٦  ٨٥  ٥٠,٠٠  ٦٢  ٤٢,٦٠  ٢٣  سا٢-سا١من 
  ٢٨,٠٨  ٥٠  ٢٨,٢٢  ٣٥  ٢٧,٧٨  ١٥  سا٢أكثر من 
  ١٠٠  ١٧٨  ١٠٠  ١٢٤  ١٠٠  ٥٤  اموع

  ٥,٩٩: اجلدولية٢                                                       كا١,٣٨: احملسوبة٢كا
  )%٩٥:(مبستوى ثقة).٠,٠٥:(                            عند مستوى الداللة٠٢: درجة احلرية

  . اجلدولية أي ليس هناك فروقات جوهرية بني الذكور واإلناث٢ احملسوبة أصغر من كا٢كا:النتيجة النهائية

  



٣٩٥ ... واقع اللغة العربية في ظل استخدام وسائط االتصال واإلعالم الحديثة

 :التحليل والتفسري
أظهرت الدراسة امليدانية بأن الشباب اجلامعي اجلزائري يقبل كثريا على 

ريا من وقته استخدام وسائط االتصال واإلعالم احلديثة وخيصص جزءا كب
الستعماهلا يوميا، مقارنة مع حمدودية الوقت املخصص للمطالعة، فإذا كان غالبية 

يوميا أمام شاشة التلفزيون، فاألمر نفسه ) ساعتني(املبحوثني يقضون أكثر من 
) ساعة إىل ساعتني(يقومون به أمام شبكة املعلومات، حيث يستخدموا من 

ثني، وقد نرجع سبب ذلك إىل تعدد مواقع من املبحو) %٤٧,٧٦(يوميا بنسبة 
األنترنت اليت أصبحت تعد باملاليني  ويف خمتلف التخصصات وااالت وبكل 
لغات العامل ودون رقيب أو حسيب، كما أن الوسائط التفاعلية املوجودة عربها 
سهلت من عملية التواصل، وربط العالقات املتعددة وتبادل اآلراء واحلوار حول 

، )twitter(،والتويتر)facebook(عينة، حيث أصبح الفايسبوك قضايا م
، والسكايب )email(، والربيد اإللكتروين )youtube(واليوتوب

)skype( وغرف الدردشة ،)chat room( عبارة عن فواعل متكن املاليني ،
من الشباب من تبادل األراء والتعبري عن رغبام وطموحام، والنقاش يف قضايا 

 والصوت دون حواجز أو عراقيل، وهناك من الشباب من يستطيع بالصورة
التعبري عن رغباته أمام شبكة األنترنت أكثر من العامل احلقيقي الذي جيد صعوبة 
يف احلوار مع أفراده على املباشر، كما وفرت شبكة األنترنت للشباب جماال كبريا 

عد، والزواج للبحث العلمي والدراسة عن بعد، والتسوق والتجارة عن ب
اإللكتروين والصداقة اإللكترونية وغريها من اخلدمات اليت تتزايد يوميا وأصبحنا 
يف زمن تتسابق فيه الشركات االتصالية على تقدمي األحسن لزبائنها وجلبها هلم، 
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وسجلنا من خالل النتائج اجلزئية أن فئة اإلناث هي األكثر استخداما لشبكة 
يوميا حيث قدرت نسبتهن ) ساعة وساعتني (األنترنت يف املدة ما بني

) %٤٢,٦٠(منهن مقارنة بفئة الذكور واليت بلغت نسبتها) %٥٠,٠٠(بـ
منهم، وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك نسبة معتربة من املبحوثني يستخدمون 

) %٢٨,٠٨(شبكة األنترنت أكثر من ساعتني يوميا، حيث بلغت نسبتهم 
زئية غياب فروقات بني الذكور واإلناث يف هذه منهم، واملالحظ يف النتائج اجل

  . املدة اليت يقبلون فيها على شبكة األنترنت
 واملالحظ بصفة عامة جند بأن الغالبية العظمى من املبحوثني 

يوميا لوسائط االتصال واإلعالم ملشاهدة ) ست ساعات(خيصصون أكثر من 
املات اهلاتفية، أما نسبة القنوات الفضائية وتصفح مواقع شبكة اإلنترنت واملك

يوميا، وبعملية حسابية بسيطة ميكن أن ) ساعة واحدة(املطالعة فال تتجاوز 
نقول بأن الشباب اجلامعي اجلزائري يقضى جل وقته يف استخدام وسائط 
اإلعالم، وهذا على حساب عدة أمور تفيده يف حياته اليومية مثل دراسته 

ت الراحة واألكل والشرب وإقامة اجلامعية، واملطالعة اخلارجية، ووق
الصلوات واخلروج يف رحالت سياحية والرياضة وقضاء وقت مع 
األصحاب واألسرة، ألنه إذا استمر الوضع على هذا احلال فإن الغالبية 
العظمى من الشباب اجلامعي معرضة للعديد من املخاطر اليت تنتج عن 

العربية وتعلم اللهجات هجر اللغة : االستخدام املفرط هلذه الوسائط مثل
احمللية واللغات األجنبية على حساب اللغة العربية، وتشكل ثقافة سطحية 

أوجاع (مصدرها وسائط اإلعالم، باإلضافة لألمراض اجلسدية والفزيولوجية



٣٩٧ ... واقع اللغة العربية في ظل استخدام وسائط االتصال واإلعالم الحديثة

الرأس والعينني والعنق والظهر واملعدة وحدوث رنني يف األذنني، وإصابة 
، وحساسية يف اجللد، وزيادة اجلهاز التناسلي والرئتني بانتفاخات

الضجر، االنفعال الزائد والغضب، (واألمراض النفسية مثل........) الوزن
واألمراض االجتماعية .....) والقلق والقنوط واحلسد، انفصام الشخصية

العزلة وقطع األرحام، االغتراب، اهلجرة غري الشرعية، االنتحار، السخط (
قات غري شرعية، تعلم عادات سيئة يف على قضاء اهللا وقدره، تشكيل عال

إهدار :(، واألمراض االقتصادية مثل.........).األكل والشرب واللباس،
  ).  الوقت، تبذير األموال

في ) التلفزيونية(اللغة المناسبة والمفهومة لتقديم البرامج الرائية -٨
  :القنوات الفضائية العربية في نظر الشباب الجامعي الجزائري

    اموع  اإلناث  الذكور
الفئات

املتغريات

         
 %  ت %  ت %  ت

  ٧٦,٤٠  ١٣٦  ٧٠,٩٦  ٨٨  ٨٨,٨٨  ٤٨  اللغة العربية الفصحى
  ٠٣,٣٨  ٠٦  ٠٣,٢٣  ٠٤  ٠٣,٧١  ٠٢  اللهجة احمللية

  ٢٠,٢٢  ٣٦  ٢٥,٨١  ٣٢  ٠٧,٤١  ٠٤  مزيج بني اللغة العربية واللهجة احمللية
١٢٤  ١٠٠  ٥٤  اموع

  
١٠٠  ١٧٨  ١٠٠  

  ٥,٩٩: اجلدولية٢                                                    كا٩,٤١:  بة احملسو٢كا
  )%٩٥:(مبستوى ثقة).٠,٠٥:(                        عند مستوى الداللة٠٢: درجة احلرية

  . اجلدولية أي ليس هناك فروقات جوهرية بني الذكور واإلناث٢ احملسوبة أصغر من كا٢كا:النتيجة النهائية

  :التحليل والتفسري
بينت الدراسة امليدانية أن أغلبية املبحوثني من الشباب اجلامعي اجلزائري 
يفضلون مشاهدة الربامج اليت تقدم باللغة العربية الفصحى وذلك بنسبة 
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منهم، واملالحظ يف النتائج اجلزئية جند أن فئة الذكور هي األكثر ) %٧٦,٤٠(
) %٨٨,٨٨( تقدم باللغة العربية وذلك بنسبة تفضيال للربامج التلفزيونية اليت

منهن، ولكن ) %٧٠,٩٦(منهم، مقارنة بفئة اإلناث اليت سجلنا لديها نسبة 
الواقع غري ذلك يف القنوات الفضائية العربية حيث جند أن األغلبية من القنوات 

ة تقدم براجمها باللهجات احمللية، أو مزيج من اللغات األجنبية واللهجات احمللي
ونستثين بعض القنوات اإلخبارية اليت جتتهد يف تقدمي براجمها باللغة العربية 
الفصحى وبعض القنوات الدينية، ويربرون ذلك بأن اجلمهور املشاهد هلم 
يفضل اللهجة احمللية أحسن من اللغة العربية ألا سهلة وتصل إىل أكرب قدر من 

 مستخدمة كثريا يف احلياة اليومية اجلمهور، وهناك من يرى بأن اللغة العربية غري
وهلذا قد ال يفهمها الكثري من املشاهدين، باإلضافة إىل نقص تكوين العديد من 
املذيعني يف احلديث باللغة العربية وهلذا يفضلون احلديث باللغات األجنبية 
واللهجة احمللية، ولكن إذا استمر األمر على هذا احلال يف القنوات الفضائية 

ة فنتنبأ جران مجاعي للغة العربية وتصبح غريبة يف القنوات الفضائية العربي
العربية، وتصبح هذه القنوات أداة لترويج اللغات األجنبية واللهجات احمللية على 

  .حساب اللغة العربية
من املبحوثني ) %٢٠,٢٢(وكشفت الدراسة أيضا على وجود نسبة 

ة مع مزيج من اللهجة احمللية واللغات يفضلون الربامج اليت تقدم باللغة العربي
األجنبية، ونالحظ يف النتائج اجلزئية أن فئة اإلناث هي األكثر تفضيال هلذا 

منهن، مقارنة مع فئة الذكور اليت ال ) %٢٥,٨١(النوع من الربامج بنسبة 
منهم، وتعد ) %٠٧,٤١(تفضل كثريا هذا النوع من الربامج وذلك بنسبة 
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اللهجات احمللية واللغات األجنبية هي األكثر انتشارا يف الربامج املمزوجة ب
القنوات الفضائية العربية حيث جند كل الربامج الترفيهية واملنوعات 
واملسلسالت واألفالم وبعض الربامج الدينية والثقافية تقدم باللهجات احمللية 

لفرنسية املوجودة يف الدول العربية وخلطها ببعض اللغات األجنبية مثل اللغة ا
  .  واإلسبانيةاإلجنليزيةو

في ) التلفزيونية(اللغة األكثر تداوال في تقديم البرامج الرائية-٩
  :القنوات الفضائية العربية من وجهة نظر الشباب الجامعي الجزائري

  اموع  اإلناث  الذكور
 املتغريات

 الفئات        
 %  ت %  ت %  ت 

  ٣٢,٥٨  ٥٨  ٢٩,٠٣  ٣٦  ٤٠,٧٤  ٢٢  اللغة العربية الفصحى

  ١١,٢٤  ٢٠  ١٢,٠٩  ١٥  ٠٩,٢٦  ٠٥  اللهجة احمللية

مزيج من اللغة العربية واللهجة احمللية 
  واللغات األجنبية

٥٦,١٨  ١٠٠  ٥٨,٨٨  ٧٣  ٥٠,٠٠  ٢٧  

  ١٠٠  ١٧٨  ١٠٠  ١٢٤  ١٠٠  ٥٤  اموع

  ٥,٩٩: اجلدولية٢ كا                                                ٠٢,٣٥:   احملسوبة٢كا
  )%٩٥:(مبستوى ثقة).٠,٠٥:(عند مستوى الداللة                       ٠٢: درجة احلرية

 اجلدولية أي ليس هناك فروقات جوهرية ٢ احملسوبة أصغر من كا٢كا:النتيجة النهائية
  .بني الذكور واإلناث

:التحليل والتفسري

 

 
لربامج كشفت الدراسة امليدانية أن غالبية الشباب اجلامعي يفضلون ا
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التلفزيونية اليت تقدم باللغة العربية الفصحى، ولكن املالحظ للقنوات 
الفضائية العربية يدرك بأن ما يقدم يف هذه القنوات يقدم باللهجات احمللية 

من املبحوثني، منهم ) %٥٦,١٨(واللغات األجنبية وهذا ما يراه أكثر من 
ر، وهذا ما من فئة الذكو) %٥٠,٠٠(من فئة اإلناث، و) %٥٨,٨٨(

يؤكد على أن الشبكات الرباجمية العربية تكاد ختلو من الربامج اليت تعطى 
أولوية للغة العربية الفصحى يف تقدمي براجمها وحىت الدبلجة لبعض الربامج 
األجنبية إىل اللغة العربية ترتكب فيها أخطاء جسيمة يف الترمجة يف حق اللغة 

  . االعربية الفصحى وهذا يعد دميا هل
ويف املقابل هناك بعض القنوات اإلخبارية والدينية واإلنشادية والثقافية 
والرياضية والكارتونية تقوم ببث براجمها باللغة العربية، وجتتهد دوما يف 

من ) %٣٢,٥٨(حتسني رصيد اإلعالميني يف اللغة العربية وهذا ما أكده 
ولكن هذه إناثا، ) %٢٩,٠٣(ذكورا، و) %٤٠,٧٤(املبحوثني، منهم 

القنوات قليلة جدا مقارنة بالقنوات اليت تقدم براجمها باللغات األجنبية 
واللهجات احمللية ،واليت تتكاثر يوميا عرب األقمار الصناعية واليت تدخل 

وتعلم صغارنا وشبابنا سلوكات متنافية مع . لبيوتنا دون طلب اإلذن منا
 داخل النظام االجتماعي واليت قيمنا الثقافية واالجتماعية والدينية السائدة

  .مصدرها الدين اإلسالمي
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ضرورة تعلم اللغات األجنبية على حساب اللغة العربية في نظر -١٠
  :الشباب الجامعي الجزائري
الفئات           اموع  اإلناث  الذكور

 %  ت %  ت %  ت  املتغريات

  ٥٠,٠٠  ٨٩  ٤٨,٣٨  ٦٠  ٥٣,٧٠  ٢٩  نعم

  ٥٠,٠٠  ٨٩  ٥١,٦٢  ٦٤  ٤٦,٣٠  ٢٥  ال

  ١٠٠  ١٧٨  ١٠٠  ١٢٤  ١٠٠  ٥٤  اموع

  ٣,٨٣: اجلدولية٢كا                                              ٠,٤:  احملسوبة٢كا
  )%٩٥:(مبستوى ثقة).٠,٠٥:(            عند مستوى الداللة٠١:    درجة احلرية

روقات  اجلدولية أي ليس هناك ف٢ احملسوبة أصغر من كا٢كا:النتيجة النهائية
  .جوهرية بني الذكور واإلناث

  :التحليل والتفسري
يقال من تعلم لغة قوم أمن شرهم، فتعلم اللغات األجنبية يعد أمرا 
إجيابيا لالنفتاح على ثقافات الشعوب املتنوعة، واالستفادة مما يقدموه يف 
جمال البحث العلمي وغريها من ااالت، وأيضا استخدام هذه اللغات يف 

 وتبادل اآلراء بني أفراد القرية العاملية، فتعلم أكرب قدر من اللغات احلوار
يسمح لك بأن تكون أكثر فاعلية يف إفادة اآلخرين وخصوصا يف جمال 
الدعوة اإلسالمية، مقارنة مع من ال جييد اللغات األجنبية جتده حبيس اللغة 

 احلي الذي العربية إن كان جييدها فعال حيث تنحصر دائرة نشاطه وحبثه يف
يسكن فيه كما أن كلمته تبقى حمصورة على أشخاص معينني يف قريته 
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مقارنة مع الذي يستطيع ترمجة كالمه من اللغة العربية إىل اللغات األجنبية، 
ولكن هناك الكثري من املبحوثني من الشباب اجلامعي اجلزائري يفضلون تعلم 

من ) %٥٠,٠٠(بنسبة اللغات األجنبية على حساب اللغة العربية وذلك 
إناثا، ) %٥١,٦٢(املبحوثني، وهذا ما أكدته النتائج اجلزئية املسجلة 

ذكورا، أي يرون أن تعلم اللغات األجنبية أحسن من تعلم ) %٤٦,٣٠(و
اللغة العربية وميكن تفسري ذلك باألوضاع اليت يعيشها الكثري من الشباب يف 

لم اللغات األجنبية وينفقون مقابل بيئتهم احمللية حيث يعطون أمهية كبرية لتع
ذلك أمواال كبرية من أجل تعلمها واتقاا، ولكن يف املقابل ال يهمهم إتقان 
اللغة العربية، ألم ينظرون إىل اللغات األجنبية على أا هي األهم يف رسم 

 اإلجنليزيةمستقبلهم ألن أغلب املؤسسات اخلدماتية تستخدم اللغة الفرنسية و
م العالقات العامة واالتصال بني العمال واملديرين، كما أن النجاح يف يف نظا

احلصول على منصب عمل متوقف يف رأيهم على إتقان اللغات األجنبية، 
وال يهمهم إتقان اللغة العربية، فيكفي عندهم أن تتحدث باللهجة احمللية يف 

بحوثني من امل) %٥٠,٠٠(ولكن يف املقابل سجلنا نسبة . عملية التواصل
يرون أنه ليست هناك ضرورة ملحة لتعلم اللغات األجنبية على حساب اللغة 
العربية، ولكن جيب إتقان احلديث باللغة العربية أو حماولة تعلمها وباملوازاة 
مع ذلك تعلم اللغات األجنبية ،ولكن ليس على حساب اللغة العربية، وهذا 

من فئة ) %٤٨,٣٨(من املبحوثني الذكور، و) %٥٣,٧٠(ما أكده 
اإلناث، ألن تعلم اللغة العربية إىل جانب اللغات األجنبية جيعل منك شخصا 
أكثر تأثريا ودفاعا عن لغتك األم يف كل بقاع العامل ألن اللغة تعرب عن هوية 
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الشخص وتعرب عن انتمائه العرقي والديين وثقافته احمللية، ويعد احلديث باللغة 
ة دعما للغة العربية، وهناك الكثري من الدول العربية العربية يف احملافل الدولي

من جلأت إىل تعريب كل العلوم يف مدارسها وجامعاا وهذا دفاعا عن اللغة 
العربية وتعليمها لألجيال القادمة حىت ال تنسلخ عن لغتها األم وهي اللغة 
العربية ،ولكن هذا ال مينعهم من تعلم كل لغات العامل األخرى من أجل 

اية لغتهم العربية من الزوال واالندثار كما حصل للكثري من اللغات مح
  .العاملية اليت مل يبقى منها سوى االسم فقط

اللغة العربية الفصحى عاجزة عن مواكبة عصر المعلومات في -١١
  :نظر الشباب الجامعي الجزائري

الفئات           اموع  اإلناث  الذكور
 %  ت %  ت %  ت  املتغريات

  ٤٥,٥٠  ٨١  ٤٩,٢٠  ٦١  ٣٧,٠٤  ٢٠  منع

  ٥٤,٥٠  ٩٧  ٥٠,٨٠  ٦٣  ٦٢,٩٦  ٣٤  ال

  ١٠٠  ١٧٨  ١٠٠  ١٢٤  ١٠٠  ٥٤  اموع

  ٣,٨٣: اجلدولية٢كا                                    ٢,٢٣:    احملسوبة٢كا
  )%٩٥(:مبستوى ثقة).٠,٠٥:(      عند مستوى الداللة ٠١:درجة احلرية

 اجلدولية أي ليس هناك ٢وبة أصغر من كا احملس٢كا:النتيجة النهائية
  .فروقات جوهرية بني الذكور واإلناث

 :التحليل والتفسري
بينت الدراسة امليدانية أن غالبية املبحوثني من الشباب اجلامعي 
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اجلزائري يرون بأن اللغة العربية الفصحى ليست عاجزة عن مواكبة عصر 
) %٦٢,٩٦(، منهم من املبحوثني) %٥٤,٥٠(املعلومات وذلك بنسبة 

من فئة اإلناث، ويفسرون ذلك بأن اللغة ) %٥٠,٨٠(من فئة الذكور، و
العربية قادرة على تقدمي الكثري من املعلومات يف كل ااالت وخاصة 
البحث العلمي وإمنا القضية ليست قضية لغة وإمنا مدى قدرة اخلرباء 

بحث وإضافة اجلديد والباحثني واألكادمييني والتقنيني على االكتشاف وال
حلقل املعرفة يف إطاره العاملي، وهلذا جيب على كل واحد منا أن يبدع يف 
جماله املتخصص فيه، وهكذا نستطيع أن نقول أن اللغة العربية قادرة على 
اكتساح اللغات العاملية ومنافستها يف حقل البحث العلمي ألن بقاء لغة 

عمه هلا من خالل البحوث مقتصر على مدى قدرة اجلنس البشري على د
والدراسات واإلبداعات العلمية يف كل ااالت، ويكفي إلجناح ذلك 
تشجيع البحث العلمي واإلنفاق عليه كما تنفق على القطاعات األخرى 
،وتشجيع الشباب على البحث العلمي واإلبداع وإعطائهم الفرصة للربوز 

لعربية هي اليت تسري وتثمني جهودهم، ويكفينا أن نقول بأن الكفاءات ا
  .العديد من املؤسسات العلمية يف البلدان املتقدمة

من املبحوثني ) %٤٥,٥٠(ولكن يف املقابل هناك نسبة معتربة تقدربـ
يرون بأن اللغة العربية عاجزة عن مواكبة عصر املعلومات، وهذا ما أكده 

من فئة الذكور، وميكن أن ) %٣٧,٠٤(من فئة اإلناث، و) %٤٩,٢٠(
سر ذلك بأن اللغة العربية أصبحت حمدودة االنتشار يف اجلامعات اجلزائرية نف

 أما اللغة العربية اإلجنليزيةاليت تدرس جل العلوم باللغة الفرنسية واللغة 
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فتقتصر على بعض الشعب األدبية فقط، أما ااالت العلمية والتقنية فاللغة 
ستطيع كتابة امسه باللغة العربية منعدمة كلية وهناك من الطلبة من ال ي

العربية، كما أن العديد من الباحثني يفضلون البحث باللغات األجنبية ألن 
تكوينهم األصلي كان ذه اللغات، وهناك من حيرص على ذلك ويرى يف 
اللغة العربية وسيلة عاجزة عن تقدمي األفضل له، كما أن النسبة الكبرية من 

تصال وخصوصا شبكة اإلنترنت تقدم باللغة املعلومات املقدمة يف وسائط اال
 والفرنسية، وهلذا ينظرون للغة العربية يف وقتنا احلاضر على أا اإلجنليزية

  .بعيدة كل البعد عن طموحام

صعوبة الحديث باللغة العربية في الجامعة في نظر الشباب -١٢
  :الجامعي الجزائري

الفئات           موعا  اإلناث  الذكور
 %  ت %  ت %  ت  املتغريات

  ٥٧,٣٠  ١٠٢  ٥٧,٢٦  ٧١  ٥٧,٤٠  ٣١  نعم

  ٤٢,٧٠  ٧٦  ٤٢,٧٤  ٥٣  ٤٢,٦٠  ٢٣  ال

  ١٠٠  ١٧٨  ١٠٠  ١٢٤  ١٠٠  ٥٤  اموع

  .٣,٨٣: اجلدولية٢كا                                       ٠٠:    احملسوبة٢كا
  )%٩٥(:ةمبستوى ثق).٠,٠٥:(                عند مستوى الداللة٠١:درجة احلرية

 اجلدولية أي ليس هناك فروقات ٢ احملسوبة أصغر من كا٢كا:النتيجة النهائية
  .جوهرية بني الذكور واإلناث
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  :التحليل والتفسري
كشفت الدراسة امليدانية أن أغلبية املبحوثني من الشباب اجلامعي جيدون 

دمي احملاضرات صعوبة كبرية يف احلديث باللغة العربية الفصحى يف اجلامعة أثناء تق
من املبحوثني، وهذا ما أكدته ) %٥٧,٣٠(واألعمال التطبيقية، وذلك بنسبة 
) %٥٧,٢٦(لدى الذكور، و) %٥٧,٤٠(النتائج اجلزئية حيث سجلنا نسبة 

لدى فئة اإلناث، وميكن أن نرجع سبب ذلك إىل ضعف التكوين القاعدي يف 
ص االهتمام بتعلم اللغة العربية اللغة العربية الفصحى للطلبة اجلامعيني، وأيضا نق

مقارنة بتعلم اللغات األجنبية اليت يسعون إىل تعلمها يف املدارس اخلاصة، 
باإلضافة إىل التعود على احلديث أثناء  احملاضرات باللغات األجنبية واللهجة 
احمللية مما جيعل احلديث باللغة العربية صعبا جدا،  ويف املقابل سجلنا نسبة 

من املبحوثني يرون أم ال جيدون صعوبة يف احلديث باللغة العربية ) %٤٢,٧٠(
من ) %٤٢,٦٠(من فئة اإلناث، و) %٤٢,٧٤(يف اجلامعة، وقد أكد ذلك 

فئة الذكور، وقد نرجع اهتمام هذه العينة باللغة العربية يف حديثها يف اجلامعة 
 احلديث باللغة لعدة أسباب، فهناك من األساتذة اجلامعيني من يفرض على طلبته

العربية الفصحى، ويف هذه احلالة جتد الغالبية من الطلبة جيتهدون يف احلديث ا 
حىت ولو كانت هناك أخطاء كبرية يف التركيب واإلعراب، وهناك من يرى بأن 

  .األسرة واجلماعة اليت ينتمي إليها كان هلا دورا كبريا يف تعلم اللغة العربية



٤٠٧ ... واقع اللغة العربية في ظل استخدام وسائط االتصال واإلعالم الحديثة

ن تراجع مستوى اللغة العربية الفصحى األطراف المسؤولة ع-١٣
  :لدى الشباب الجامعي الجزائري في نظرهم

  اموع  اإلناث  الذكور
 املتغريات

 الفئات        
 

 %  ت %  ت %  ت

  ٢٩,٤٨  ٢٨  ٢٩,٦٨  ١٩  ٢٩,٠٤  ٠٩  اتمع واألسرة

  ٢٤,٢٢  ٢٣  ٢٣,٤٤  ١٥  ٢٥,٨٠  ٠٨  األساتذة واملعلمني

عدم التعود على الكالم 
   املطالعةا وقلة

٢٧,٣٦  ٢٦  ٢٥,٠٠  ١٦  ٣٢,٢٦  ١٠  

ضعف الربامج واملناهج 
  العلمية

١١,٥٨  ١١  ١٠,٩٤  ٠٧  ١٢,٩٠  ٠٤  

تضييق جماالت استعمال 
اللغة العربية من قبل 
املسؤولني على املناهج 

  العلمية

٠٧,٣٦  ٠٧  ١٠,٩٤  ٠٧  ٠٠  ٠٠  

  ١٠٠  ٩٥  ١٠٠  ٦٤  ١٠٠  ٣١  اموع

  ٠٩,٤٨:. اجلدولية٢كا                                           ٤,٩٧   : احملسوبة٢كا
  )%٩٥(:مبستوى ثقة).٠,٠٥:(           عند مستوى الداللة٠٤:درجة احلرية

 اجلدولية أي ليس هناك فروقات ٢ احملسوبة أصغر من كا٢كا:النتيجة النهائية
  .جوهرية بني الذكور واإلناث



٤٠٨                                              المحور الثالث                               

  :التحليل والتفسري
بأن الغالبية من الشباب اجلامعي جيد صعوبة حتدثنا خالل هذه الدراسة 

كبرية يف احلديث باللغة العربية الفصحى يف اجلامعة أثناء تقدمي احملاضرات 
ويرجع سبب ذلك حسب املبحوثني إىل عدة أطراف مسؤولة عن تراجع أو 
ضعف مستواهم يف اللغة العربية الفصحى، وأول هذه األطراف اليت حيملوها 

منهم، ) %٢٩,٤٨(لية جند اتمع واألسرة وذلك بنسبة املبحوثني املسؤو
من فئة ) %٢٩,٦٨(وأكدت النتائج اجلزئية ذلك، حيث سجلنا نسبة

من فئة الذكور، وميكن تفسري ذلك بأن األسرة ) %٢٩,٠٤(اإلناث، و
اجلزائرية واتمع ال يشجعان على احلديث باللغة العربية الفصحى يف احلياة 

ا أن جتد أسرة تفرض على أبنائها تعلم اللغة العربية اليومية، وقليل جد
واحلديث ا يف األسرة أو يف املدرسة، ألن أغلب األسر اجلزائرية تفضل 
احلديث باللهجات احمللية ألا األسهل واألبسط يف احلوار كما أن العديد 
من األسر اجلزائرية غري متعلمة، وما وجد من أسر متعلمة ال تعطي أمهية 

ة ألبنائها يف تعليمهم اللغة العربية، ولكن جتدهم يهتمون كثريا بتعليم كبري
أبنائهم اللغات األجنبية وذلك على حساب اللغة العربية، الطرف الثاين الذي 
يتحمل ضعف مستوى الشباب اجلامعي يف اللغة العربية هو األنا الشخصي 

ؤكد ذلك حيث من املبحوثني، والنتائج اجلزئية ت) %٢٧,٣٦(وذلك بنسبة 
من فئة اإلناث، ) %٢٥,٠٠(من فئة الذكور، و) %٣٢,٢٦(سجلنا نسبة 

يؤكدون على أن عدم التعود على احلديث باللغة العربية وضعف االستعمال 
اليومي هلا وقلة املطالعة للكتب واالت واجلرائد  تعد سببا يف تراجع 



٤٠٩ ... واقع اللغة العربية في ظل استخدام وسائط االتصال واإلعالم الحديثة

نسبتهم مستواهم يف اللغة العربية، وهناك من املبحوثني تقدر 
يرون بأن ضعف مستوى األساتذة واملعلمني يف األطوار ) %٢٤,٢٢(بـ

األوىل من الدراسة يعد سببا كبريا يف تراجع مستواهم يف احلديث باللغة 
من فئة الذكور، ) %٢٥,٨٠(العربية الفصحى، وأكدت هذه النتيجة 

من فئة اإلناث، والسبب الرابع يف تراجع مستوى الشباب ) %٢٣,٤٤(و
امعي يف اللغة العربية يرجع لضعف وكثافة الربامج واملناهج الدراسية اجل

من املبحوثني، ألنه كلما ) %١١,٥٨(طوال سنوات الدراسة وذلك بنسبة 
كانت هناك كثافة يف الدروس كلما تراجع مستوى الطلبة  يف حتصيل العلوم 

 لدى الذكور،) %١٢,٩٠(وهذا ما أكدته النتائج اجلزئية، حيث سجلنا 
لدى اإلناث، والسبب اخلامس الذي محله الشباب اجلامعي ) %١٠,٩٤(و

مسؤولية تراجع مستواهم يف اللغة العربية هو تضييق جماالت استعمال اللغة 
من ) %٠٧,٣٦(العربية من قبل املسؤولني على املناهج العلمية وذلك بنسبة 

ا املبحوثني من يرون ذلك، وأكدت ذلك النتائج اجلزئية حيث سجلن
  .من فئة اإلناث، أما فئة الذكور فلم نسجل لديها أي نسبة) %١٠,٩٤(



٤١٠                                              المحور الثالث                               

المصادر التي تراها قادرة على تحسين رصيدك اللغوي في اللغة -١٤
  :العربية الفصحى في نظر الشباب الجامعي الجزائري

         املتغريات  اموع  اإلناث  الذكور
الفئات

  
 %  ت %  ت %  ت

ة برامج القنوات الفضائي
  العربية

١٦,٤٣  ٣٦  ١٤,٨٦  ٢٢  ١٩,٧٢  ١٤  

مواقع شبكة املعلومات 
  .التعليمية

٠٩,١٣  ٢٠  ١٠,٨٢  ١٦  ٠٥,٦٤  ٠٤  

مطالعة الكتب واالت 
  واجلرائد

٥٤,٨٠  ١٢٠  ٥٦,٧٦  ٨٤  ٥٠,٧٠  ٣٦  

التواصل واالحتكاك مع 
  اآلخرين

١٩,٦٤  ٤٣  ١٧,٥٦  ٢٦  ٢٣,٩٤  ١٧  

  ١٠٠  ٢١٩  ١٠٠  ١٤٨  ١٠٠  ٧١  اموع

  ٧,٨١: اجلدولية٢                                       كا  ٣,٣٧:   وبة احملس٢كا
  )%٩٥:(مبستوى ثقة).٠,٠٥:(                 عند مستوى الداللة٠٣:درجة احلرية

 اجلدولية أي ليس هناك فروقات جوهرية ٢ احملسوبة أصغر من كا٢كا:النتيجة النهائية
  .بني الذكور واإلناث

   :التحليل والتفسري
أظهرت الدراسة امليدانية أن غالبية املبحوثني يرون بأن حتسني رصيدهم 



٤١١ ... واقع اللغة العربية في ظل استخدام وسائط االتصال واإلعالم الحديثة

يف اللغة العربية الفصحى يتمركز بالدرجة األوىل حول كثرة املطالعة يوميا ويف 
من املبحوثني ممن يرون ذلك، ) %٥٤,٨٠(شىت ااالت وذلك بنسبة 

 فئة اإلناث، لدى) %٥٦,٧٦وأكدت ذلك النتائج اجلزئية حيث سجلنا نسبة 
أما املصدر الثاين فيتمثل يف تشكيل عالقات   لدى فئة الذكور،) %٥٠,٧٠(و

مع أصحاب العلم وكثرة االحتكاك م يف حيام اليومية يسهل عليك عملية 
من املبحوثني، وهذا ما أكدته ) %١٩,٦٤(تعلم اللغة العربية وذلك بنسبة 

من ) %١٧,٥٦(ئة الذكور، ومن ف) %٢٣,٩٤(النتائج اجلزئية وذلك بنسبة 
فئة اإلناث، أما املصدر اآلخر الذي صنفه املبحوثون ضمن قائمة املصادر اليت 
بإمكاا أن حتسن من رصيدهم اللغوي فهو مشاهدة القنوات الفضائية العربية 

من ) %١٦,٤٣(مثل القنوات اإلخبارية والدينية خصوصا وذلك بنسبة 
واقع شبكة األنترنت اليت تم باألحباث املبحوثني، وآخر مصدر هو تصفح م

والدراسات العربية أو املواقع اليت تطرح مواضيعها باللغة العربية الفصحى وهي 
. من املبحوثني) %”٠٩,١٣(تعد كثرية عرب شبكة األنترنت وذلك بنسبة 

ولكن تبقى املطالعة واملقروئية للكتب واالت واجلرائد من أهم املصادر اليت 
 رصيدك اللغوي وتثري ثقافتك العامة، وجتعلك تتحدث اللغة العربية حتسن من

  .بكل طالقة دون عقدة أو خوف، مع حماولة التعامل ا يف حياتك اليومية



٤١٢                                              المحور الثالث                               

اللغة التي يفضل الشباب الجامعي الجزائري أن يتلقى بها -١٥
  :الدروس في الجامعة في نظرهم

  موعا  اإلناث  الذكور
 

الفئات        
 %  ت %  ت %  ت  املتغريات

اللغة العربية 
  الفصحى

٦٨,٦٨  ١٣٦  ٦٨,٥٨  ٩٦  ٦٨,٩٦  ٤٠  

  ٠٧,٥٩  ١٥  ٠٧,٨٦  ١١  ٠٦,٩٠  ٠٤  اللهجة احمللية

  ١٨,١٨  ٣٦  ١٩,٢٨  ٢٧  ١٥,٥٢  ٠٩  اللغة الفرنسية

  ٠٥,٥٥  ١١  ٠٤,٢٨  ٠٦  ٠٨,٦٢  ٠٥  اإلجنليزيةاللغة 

  ١٠٠  ١٩٨  ١٠٠  ١٤٠  ١٠٠  ٥٨  اموع

  ٧,٨١: اجلدولية٢ كا                                        ١,٧٣:    احملسوبة٢كا
  )%٩٥(:مبستوى ثقة.)٠,٠٥(:عند مستوى الداللة                     ٠٣:درجة احلرية

 اجلدولية أي ليس هناك فروقات جوهرية ٢ احملسوبة أصغر من كا٢كا:النتيجة النهائية
  .بني الذكور واإلناث

   :التحليل والتفسري
 الدراسة أن غالبية املبحوثني يفضلون اللغة العربية الفصحى أظهرت

كلغة أساسية يف تلقى الدروس يف اجلامعة يف جل العلوم األدبية والتقنية 
من املبحوثني من يرون ذلك والنتائج ) %٦٨,٦٨(والعلمية وذلك بنسبة 

لدى الذكور، ) %٦٨,٩٦(اجلزئية تؤكد ذلك حيث سجلنا نسبة 
ئة اإلناث، أما اللغة الثانية اليت تفضلها عينة من لدى ف) %٦٨,٥٨(و

        
الفئات



٤١٣ ... واقع اللغة العربية في ظل استخدام وسائط االتصال واإلعالم الحديثة

املبحوثني أن تتلقى ا الدروس هي اللغة الفرنسية وذلك بنسبة 
من املبحوثني، وتعد فئة اإلناث هي األكثر تفضيال لذلك ) %١٨,١٨(

من فئة الذكور، وتعد اللغة ) %١٥,٥٢(منهن، و) %١٩,٢٨(بنسبة 
ائر حيث جند كل التخصصات العلمية والتقنية الفرنسية اللغة الثانية يف اجلز

تدرس يف اجلامعة اجلزائرية باللغة الفرنسية إىل جانب بعض التخصصات 
األدبية أما اللغة العربية فتقتصر على بعض التخصصات األدبية فقط، وهلذا 
فإن عملية تعريب العلوم يف اجلزائر تبدو مستحيلة يف ظل النظام السائد 

 األولوية للغة الفرنسية يف التعامل يف اإلدارات العامة ويف حاليا الذي يعطى
التدريس يف اجلامعات اجلزائرية، أما اللغة الثالثة  اليت يفضلها الشباب 

من  ) %٠٧,٥٩(اجلامعي يف تلقى الدروس هي اللهجة احمللية وذلك بنسبة 
من ) %٠٥,٥٥( يف املرتبة الرابعة بنسبة اإلجنليزيةاملبحوثني، وجاءت اللغة 

  .املبحوثني الذين يفضلون ذلك



٤١٤                                              المحور الثالث                               

أسباب تراجع مكانة اللغة العربية الفصحى لدى الشباب الجامعي -١٦
  :في نظرهم

  اموع  اإلناث  الذكور
املتغريات

  الفئات         
 %  ت %  ت %  ت

ضعف ونقص تكوين األساتذة 
  واملعلمني

٠٨,٨٤  ٣٧  ٠٨,١٠  ٢٤  ١٠,٥٦  ١٣  

 اليت تقدم كثرة الربامج التلفزيونية
  باللهجات احمللية

٠٧,٦٤  ٣٢  ٠٧,١٠  ٢١  ٠٨,٩٤  ١١  

ضعف الدبلجة للغة العربية يف الربامج 
  املقدمة

٠٤,٥٤  ١٩  ٠٤,٧٢  ١٤  ٠٤,٠٦  ٠٥  

تراجع دور املسجد واألسرة يف تلقني 
  اللغة العربية الفصحى

٠٦,٤٤  ٢٧  ٠٥,٤٠  ١٦  ٠٨,٩٤  ١١  

  ١٠,٧٤  ٤٥  ١٢,١٦  ٣٦  ٠٧,٣٢  ٠٩  ضعف املقروئية

هتمام باللغات األجنبية أكثر من اللغة اال
  العربية الفصحى

١٦,٢٦  ٢٠
 
 ٢٠,٢٨  ٨٥  ٢١,٩٥  ٦٥  

ضعف االستعمال اليومي للغة العربية 
  الفصحى

١٦,٢٦  ٢٠
 
 ١٦,٧٠  ٧٠  ١٦,٨٩  ٥٠  

فقدان الرغبة وعدم االهتمام باللغة 
  العربية 

٠٨,١٤  ١٠
 
 ٠٨,٦٠  ٣٦  ٠٨,٧٨  ٢٦  

٠٧,٣٢  ٠٩عدم فعالية الربامج واملناهج املقدمة 

 

 ٠٥,٠١  ٢١  ٠٤,٠٦  ١٢  



٤١٥ ... واقع اللغة العربية في ظل استخدام وسائط االتصال واإلعالم الحديثة

  اموع  اإلناث  الذكور
 املتغريات

      

 
 
  الفئات

 %  ت %  ت %  ت

  لتعلم اللغة العربية
١٢,٢٠  ١٥  ضعف التكوين القاعدي

 
 ١١,٢١  ٤٧  ١٠,٨٢  ٣٢  

  ١٠٠  ٤١٩  ١٠٠  ٢٩٦  ١٠٠  ١٢٣  اموع 

  ١٦,٩١: اجلدولية٢كا                                               ٠٨,٠٢:    احملسوبة٢كا
  )%٩٥(:مبستوى ثقة).٠,٠٥:(ى الداللة                 عند مستو٠٩:درجة احلرية

 اجلدولية أي ليس هناك فروقات جوهرية ٢ احملسوبة أصغر من كا٢كا:النتيجة النهائية
  .بني الذكور واإلناث

   :التحليل والتفسري
كشفت الدراسة امليدانية عن مجلة كبرية من األسباب اجلوهرية اليت 

ع اجلزائري، ولدى مجيع أفراده أدت إىل تراجع مكانة اللغة العربية يف اتم
ومؤسساته، ومن بني هذه األسباب جند يف الدرجة األوىل االهتمام بتعلم 
اللغات األجنبية على حساب اللغة العربية الفصحى وذلك بنسبة 

من املبحوثني، والنتائج اجلزئية تؤكد ذلك حيث سجلنا نسبة ) %٢٠,٢٨(
ئة الذكور، أما لدى ف) %١٦,٢٦(لدى فئة اإلناث، و) %٢١,٩٥(

السبب الثاين فهو ضعف االستعمال اليومي للغة العربية يف كل ااالت 
من ) %١٦,٧٠(احلياتية واالهتمام أكثر باللهجة احمللية وذلك بنسبة 

لدى فئة ) %١٦,٨٩(املبحوثني، والنتائج اجلزئية تؤكد ذلك، حيث سجلنا 
وين القاعدي لدى فئة الذكور، وجاء ضعف التك) %١٦,٢٦(اإلناث، و
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لكل فئات اتمع اجلزائري سببا ثالثا يف تراجع مستوى اللغة العربية وذلك 
من املبحوثني من يرون ذلك، وهناك من املبحوثني من ) %١١,٢١(بنسبة 

يرى ضعف وتراجع املقروئية لدى أغلبية فئات اتمع سببا كافيا لتراجع 
املبحوثني ممن يؤكدون من ) %١٠,٧٤(مستوى اللغة العربية وذلك بنسبة 

ذلك، أما السبب اخلامس فيتمثل يف ضعف ونقص تكوين األساتذة 
من املبحوثني من يؤكدون ذلك، ) %٠٨,٨٤(واملعلمني وذلك بنسبة 

وهناك من يرى أن فقدان الرغبة وعدم االهتمام بتعلم اللغة العربية يعد سببا 
ربية وذلك بنسبة كافيا يف تراجع مستوى الشباب اجلزائري يف اللغة الع

من املبحوثني، وهناك من يرى يف كثرة الربامج التلفزيونية اليت ) %٠٨,٦٠(
تقدم باللهجات احمللية، وتراجع دور املسجد واألسرة يف تلقني اللغة العربية 
وأيضا ضعف الدبلجة للغة العربية الفصحى، وعدم فعالية الربامج واملناهج 

اب بإمكاا أن حتد من تعلم اللغة العربية لدى املقدمة لتعلم اللغة العربية أسب
  .أغلبية فئات اتمع اجلزائري
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الحلول المقترحة للنهوض باللغة العربية الفصحى في ظل -١٧
  :االستخدام الكبير لوسائط االتصال واإلعالم في نظر الشباب الجامعي

  اموع  اإلناث  الذكور
 املتغريات

الفئات          
 %  ت %  ت %  ت 

  ٢٢,٠٨  ٦٦  ٢٠,٦٨  ٤٢  ٢٥,٠٠  ٢٤  وضع خطة شاملة للتكوين القاعدي

استعمال لغة عربية بسيطة يف 
  وسائل اإلعالم املختلفة

٠٩,٧٠  ٢٩  ٠٨,٨٦  ١٨  ١١,٤٦  ١١  

وضع برامج متطورة لتعليم وتعلم 
  اللغة العربية 

٢٧,١٠  ٨١  ٢٧,١١  ٥٥  ٢٧,٠٨  ٢٦  

وضع حوافز معنوية ومادية لتعلم 
  املدارساللغة العربية يف 

٢٣,٤٢  ٧٠  ٢٦,١١  ٥٣  ١٧,٧٠  ١٧  

وضع وتفعيل قوانني رادعة ملن 
  يهني اللغة العربية

١٢,٧٠  ٣٨  ١٤,٢٨  ٢٩  ٠٩,٣٨  ٠٩  

  ٠٥,٠٠  ١٥  ٠٢,٩٦  ٠٦  ٠٩,٣٨  ٠٩  أخرى تذكر

  ١٠٠  ٢٩٩  ١٠٠  ٢٠٣  ١٠٠  ٩٦  اموع

  ١١,٠٧:وليةاجلد ٢كا                                               ٠٩,٦:    احملسوبة٢كا
  )%٩٥:(مبستوى ثقة).٠,٠٥:(                    عند مستوى الداللة٠٥:درجة احلرية

 اجلدولية أي ليس هناك فروقات جوهرية ٢ احملسوبة أصغر من كا٢كا:النتيجة النهائية
  .بني الذكور واإلناث
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   :التحليل والتفسري
هوض باللغة كشفت الدراسة امليدانية عن مجلة من احللول الفعالة للن

العربية الفصحى يف اتمع العريب واتمع اجلزائري باخلصوص يف نظر 
املبحوثني ومن هذه احللول جند يف الدرجة األوىل، وضع برامج متطورة 

من املبحوثني ) %٢٧,١٠(لتعليم وتعلم اللغة العربية الفصحى وذلك بنسبة 
لنا نسبة الذين يرون ذلك، وأكدت النتائج اجلزئية ذلك حيث سج

لدى فئة الذكور، ويأيت يف ) %٢٧,٠٨(لدى فئة اإلناث، و) %٢٧,١١(
الدرجة الثانية وضع حوافز معنوية ومادية لتعلم اللغة العربية يف املدارس 

يف نظر املبحوثني، وهناك من يرى بأنه جيب ) %٢٣,٤٢(وذلك بنسبة 
من ) %٢٢,٠٨(وضع خطة شاملة للتكوين القاعدي وذلك بنسبة 

حوثني، أما احلل الرابع فيتمثل يف وضع وتفعيل قوانني رادعة يف كل املب
الدول العربية ملن يهني اللغة العربية يف كل احملافل الدولية والوطنية وذلك 

من املبحوثني، أما استعمال لغة عربية بسيطة يف كل ) %١٢,٧٠(بنسبة 
وذلك بنسبة وسائل اإلعالم املختلفة فتعد احلل اخلامس يف رأي املبحوثني 

منهم، وكل هذه احللول تتطلب املتابعة والوقوف عليها من ) %٠٩,٧٠(
خالل فرض احلديث باللغة العربية يف كل املدارس واملؤسسات التعليمية 
واخلدماتية، باإلضافة إىل زجر كل من حياول اإلساءة إىل اللغة العربية، كما 

 حياتنا اليومية دون عقدة أو أنه جيب أن حناول تعلم احلديث باللغة العربية يف
خوف ونتحدث ا كما نتحدث باللغات األجنبية، وحناول تعليم أبنائنا 
حب اللغة العربية منذ الصغر، وهذا ال مينعنا من تعليمهم إىل جانب ذلك 

 .اللغات األجنبية، وذا نستطيع وضع خطة حمكمة نتعلم ا اللغة العربية
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  : الدراسةخـاتـمة: سابعا
  :تائج  الدراسةن-أ

  :توصلنا من خالل هذه الدراسة امليدانية إىل مجلة من النتائج منها
كشفت الدراسة امليدانية أن أغلبية الشباب اجلامعي اجلزائري يفضل -٠١

يف عملية تواصله وتفاعله مع أفراد جمتمعه اللهجة احمللية مع مزجها باللغات 
ممن يرون ذلك، وهناك عينة ) %٤٣,٢٦( وذلك بنسبة) اللغة الفرنسية( األجنبية

من املبحوثني  يفضلون  اللهجة احمللية يف عملية التواصل ) %٣٣,٧٠(تقدر بـ
  .ألا سهلة ومفهومة لدى مجيع أفراد اتمع حسبهم

أظهرت الدراسة أن غالبية املبحوثني يفضلون استخدام اللغة -٠٢
 من )%٥٣,٤٠( العربية أثناء تصفح شبكة املعلومات وذلك بنسبة

 املبحوثني، وهناك عينة صغرية تفضل اللغة الفرنسية وذلك بنسبة
 من املبحوثني، وقد نرجع استخدام املبحوثني للغة العربية )%٢٨,٢٨(

  .حبجم كبري إىل نقص تكوين الشباب اجلامعي يف اللغات األجنبية
بينت الدراسة أن غالبية الشباب اجلامعي اجلزائري يفضلون -٠٣
 تلفزيونية اليت تقدم باللغة العربية الفصحى وذلك بنسبةالربامج ال

 من املبحوثني، وهناك عينة من املبحوثني يفضلون أيضا )%٥٠,٠٠(
الربامج املقدمة باللهجة احمللية مع مزجها باللغة العربية واللغات األجنبية 

  ).%١٥,٢٢(وتقدر نسبتهم بـ
وثني من الشباب توصلت الدراسة امليدانية إىل أن غالبية املبح-٠٤

يوميا للمطالعة وذلك ) أقل من ساعة(اجلامعي اجلزائري خيصصون مدة 
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) %٤٢,١٤(منهم، وهناك عينة من املبحوثني تقدر بـ) %٤٨,٨٨( بنسبة
يوميا يف عملية املطالعة، وقد برر ) ساعة إىل ساعتني( يقضون ما بني

  : سبب قلة املطالعة لديهم بـوناملبحوث
 واالقتصادية املتواضعة واليت ال تسمح هلم الظروف االجتماعية 

  .بشراء الكتب
 البيئة اليت ينتمون إليها ال تشجع على املطالعة.  
 عدم التعود على املطالعة والشعور بالضجر والقلق عند املطالعة.  
  عدم االهتمام باملطالعة وقضاء معظم الوقت مع وسائط االتصال

  ).ائي واهلواتف احملمولة والبث الفضاالنترنت( واإلعالم املتعددة
 أظهرت لنا الدراسة امليدانية أن غالبية املبحوثني يقضون ما بني-٥

 يوميا يف مشاهدة القنوات التلفزيونية وذلك بنسبة) ساعة وساعتني(
من )  %٣٨,٢٠(بـ  من املبحوثني، وهناك نسبة تقدر)%٤٧,٢٠(

 الربامج يوميا يف مشاهدة) أكثر من ساعتني(الشباب اجلامعي يقضون 
وهي . التلفزيونية من مسلسالت وأفالم ومباريات رياضية وأخبار وموسيقي

  .نسب مرتفعة جدا مقارنة مع الزمن املخصص للمطالعة
ساعة ( كشفت الدراسة أن غالبية املبحوثني يقضون ما بني-٦
يوميا يف تصفح مواقع شبكة املعلومات وتقدر نسيتهم ) وساعتني

أكثر من ( عينة من املبحوثني يقضون منهم، وهناك) %٤٧,٧٦(بـ
واملالحظ بصفة عامة  .منهم) %٢٨,٠٨(يوميا وتقدر نسبتهم بـ) ساعتني

 يتجاوز وانترنتأن متوسط استخدام وسائط اإلعالم من قنوات فضائية 
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أربع ساعات يوميا من قبل الشباب اجلامعي مقارنة مع ختصيص أقل من 
  .ساعة يوميا للمطالعة

 امليدانية أن غالبية الشباب اجلامعي يرون بأن اللغة بينت الدراسة-٧
العربية هي اللغة املناسبة واملفهومة لتقدمي الربامج التلفزيونية، ألن اللهجات 
احمللية ختتلف من دولة إىل أخرى وهناك من اللهجات اليت قد ال يفهما 

صحى ألن الكثري من الناس، وهلذا يفضلون أن تقدم الربامج باللغة العربية الف
وهذا  مثل اجلزائر، )هلجة حملية٤٠(يف الدولة العربية الواحدة هناك أكثر من 

  .من املبحوثني من يرون ذلك) %٧٦,٤٠( بنسبة
أظهرت الدراسة امليدانية أن اللهجة احمللية واللغات األجنبية هي -٨

ة األكثر استخداما يف تقدمي الربامج التلفزيونية يف القنوات الفضائية العربي
من ) %٥٦,١٨(ونستثين بعض القنوات اإلخبارية والدينية، وذلك يف نظر 

املبحوثني الشباب اجلامعي اجلزائري، أما اللغة العربية فتبدو مهجورة يف 
القنوات الفضائية العربية ما عدا بعض الربامج اإلخبارية والدينية واألدبية اليت 

  .ملبحوثني الذين يرون ذلكمن ا) %٣٢,٥٨( تقدم باللغة العربية وذلك بنسبة
كشفت الدراسة أن عينة من الشباب اجلامعي اجلزائري يفضل -٩

) %٥٠,٠٠( تعلم اللغات األجنبية على حساب اللغة العربية وذلك بنسبة
من املبحوثني، ويربرون سبب ذلك بأن اللغات األجنبية أصبحت ضرورية 

بأن العلوم يف احلصول على منصب عمل يف املستقبل، وهناك من يرى 
 أما اللغة اإلجنليزيةأصبحت تقدم يف اجلامعات العربية باللغة الفرنسية واللغة 

العربية فأصبحت مهجورة يف كل األطوار التعليمية، وهناك  أيضا من يرى 
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بأن أغلب املعلومات اهلامة املوجودة يف وسائط االتصال تقدم باللغات 
ليت وجهته إىل حتصيل اللغات األجنبية، وهناك من يرى بأن األسرة هي ا

 ولكن هناك عينة أخرى من الشباب ،األجنبية على حساب اللغة العربية
، ويربرون سبب ذلك بأن )%٥٠,٠٠(اجلامعي يرون عكس ذلك تقدر بـ

تعلم اللغة العربية إىل جانب اللغات األجنبية يعد مكسبا كبريا يف رسم 
 من االعربية يعد جزءمستقبل ناجح، وهناك من يرى بأن تعلم اللغة 

  .شخصيته وهويته وهلذا وجب تعلمها قبل اللغات األجنبية
توصلت الدراسة امليدانية إىل أن نسبة كبرية من املبحوثني -١٠
منهم يرون بأن اللغة العربية الفصحى ليست عاجزة ) %٥٤,٥٠(تقدربـ

عن مواكبة عصر املعلومات، ويربرون ذلك بأن وجود اللغة العربية يف 
ائط االتصال واإلعالم احلديثة متوقف على نشاط وحبث وإبداع الباحثني وس

واألكادمييني والتقنيني من أجل دفع اللغة العربية إىل مقدمة الركب 
احلضاري، وهناك من يرى بأنه جيب إعادة تعريب كل العلوم يف اجلامعات 

علومات دون العربية وتلقينها باللغة العربية وذا ميكننا أن نواجه ثورة امل
 وهناك عينة من الشباب ،خوف من مستقبل اللغة العربية املهدد بالزوال

يرون بأن اللغة العربية عاجزة عن مواكبة ) %٤٥,٥٠(اجلامعي تقدر بـ
عصر املعلومات ألنه بكل بساطة أن املاليني من املعلومات املقدمة يف وسائط 

 اجلامعات العربية تقدم االتصال احلديثة تقدم باللغات األجنبية وأن أغلب
  .علومها لطلبتها باللغات األجنبية

أظهرت الدراسة امليدانية أن غالبية الشباب اجلامعي اجلزائري جيد -١١
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صعوبة كبرية يف احلديث باللغة العربية الفصحى يف اجلامعة أثناء تقدمي 
من املبحوثني ) %٥٧,٣٠( احملاضرات واألعمال التطبيقية وذلك بنسبة

يرون ذلك، وحيملون أطراف متعددة يف تراجع مستواهم يف اللغة الذين 
من يرون ذلك، ) %٢٩,٤٨( اتمع واألسرة وذلك بنسبة: العربية منها

وهناك من يرى عدم التعود على احلديث باللغة وانعدام املطالعة يف األسرة 
من املبحوثني، وهناك من يرى بأن ضعف ) %٢٧,٣٦( وذلك بنسبة

من املبحوثني، ) %٢٤,٢٢( ذة واملعلمني سببا يف ذلك بنسبةمستوى األسات
كما جند ضعف الربامج واملناهج العلمية سببا يف تراجع مستواهم اللغوي 

 من املبحوثني، وهناك من يرى يف تضييق جماالت )%١١,٥٨( وذلك بنسبة
 خر يف هجران اللغة العربيةآاستعمال اللغة العربية يف املناهج الدراسية سببا 

  .أفراد عينة الدراسة من )%٠٧,٣٦( وذلك بنسبة
بينت الدراسة امليدانية أن غالبية الشباب اجلامعي يرى بأن -١٢

مطالعة الكتب واالت واجلرائد تعد  مصدرا هاما لتعلم اللغة العربية وإثراء 
 اللغوي ألن تعلم اللغات متوقف على املطالعة والقراءة أكثر من همرصيد

 ،ن يرون ذلك من املبحوثني مم)%٥٤,٨٠( ك بنسبةأمور أخرى وذل
 إىل جانب املطالعة قد تساعدك على ونوهناك مصادر أخرى ذكرها املبحوث
 مع أصحاب العلم واالحتكاكالتواصل (ترسيخ اللغة العربية لديك وهي 

واملعرفة، ومتابعة الربامج التلفزيونية اليت تقدم باللغة العربية، وتصفح املواقع 
  ).رونية اليت تم باللغة العربية أو الربامج اليت تقدم ااإللكت

كشفت الدراسة امليدانية أن غالبية الشباب اجلامعي يفضل اللغة -١٣
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 العربية الفصحى يف تلقي الدروس واحملاضرات يف اجلامعة وذلك بنسبة
مقارنة مع نسبة صغرية  من املبحوثني تقدر ،  من املبحوثني)%٦٨,٦٨(

  . تفضل اللغة الفرنسية يف تلقي الدروس)%١٨,١٨(بـ
توصلت الدراسة امليدانية إىل أن تراجع مكانة اللغة العربية  -١٤

الفصحى يف اتمع اجلزائري يرجع لعدة أسباب حسب الشباب اجلامعي 
  :اجلزائري منها

 االهتمام بتعلم وتعليم اللغات األجنبية أكثر من اللغة العربية وذلك بنسبة 
  .ن املبحوثني من يرون ذلكم) %٢٠,٢٨(
  االت احلياتية وذلكضعف االستعمال اليومي للغة العربية يف كل ا

  .من املبحوثني من يرون ذلك) %١٦,٧٠( بنسبة
 من ) %١١,٢١( ضعف التكوين القاعدي يف اللغة العربية وذلك بنسبة

  .املبحوثني من يرون ذلك
  تمعاجلزائري وذلك بنسبةضعف املقروئية واملطالعة لدى كل فئات ا 

  .من املبحوثني ممن يرون ذلك) %١٠,٧٤(
 من ) %٠٨,٨٤( ضعف ونقص تكوين األساتذة واملعلمني وذلك بنسبة

  .املبحوثني ممن يرون ذلك
 فقدان الرغبة وعدم االهتمام بتعلم اللغة العربية وذلك بنسبة 

  .من املبحوثني ممن يرون ذلك) %٠٨,٦٠(



٤٢٥ ... واقع اللغة العربية في ظل استخدام وسائط االتصال واإلعالم الحديثة

  اليت تقدم باللهجات احمللية وذلك بنسبةكثرة الربامج التلفزيونية 
  .من املبحوثني ممن يرون ذلك) %٠٧,٦٤(
  تراجع دور املسجد واألسرة يف تلقني اللغة العربية الفصحى ألبنائها

  . من املبحوثني ممن يرون ذلك)%٠٦,٤٤( وذلك بنسبة
 عدم فعالية الربامج واملناهج املقدمة لتعلم اللغة العربية وذلك بنسبة 

  .  من املبحوثني ممن يرون ذلك) %٠٥,٠١(
كشفت الدراسة امليدانية عن حلول متعددة للنهوض باللغة العربية -١٥

  :يف نظر الشباب اجلامعي اجلزائري ومنها
 وضع برامج متطورة لتعليم وتعلم اللغة العربية الفصحى وذلك بنسبة 

  .من املبحوثني ممن يرون ذلك) %٢٧,١٠(
 لتعلم اللغة العربية يف املدارس داخل وضع حوافز معنوية ومادية 

من املبحوثني ممن ) %٢٣,٤٢( وخارج الدول العربية وذلك بنسبة
  .يرون ذلك

  من ) %٢٢,٠٨(وضع خطة شاملة للتكوين القاعدي وذلك بنسبة
  .املبحوثني ممن يرون ذلك

  وضع وتفعيل قوانني رادعة ملن يهني اللغة العربية يف كل الدول
  .من املبحوثني ممن يرون ذلك) %١٢,٧٠(بة العربية وذلك بنس
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  استعمال لغة عربية بسيطة يف وسائل اإلعالم العربية وحماولة تغليب
 اللغة العربية على اللهجات احمللية يف تقدمي الربامج وذلك بنسبة

 . من املبحوثني ممن يرون ذلك) %٠٩,٧٠(



٤٢٧ ... واقع اللغة العربية في ظل استخدام وسائط االتصال واإلعالم الحديثة

 :التوصيات-ب

دعة يف الدول العربية لكل  قوانني رااالهتمام باللغة العربية وإصدار-١
من يهني اللغة العربية يف احملافل الوطنية والدولية ومجيع املؤسسات داخل 

  ..اتمعات العربية
التركيز يف مراحل التعليم املختلفة على اللغة العربية وعدم مزامحة -٢

  .اللغة األجنبية هلا
عربية باللغات منع تقدمي الربامج التلفزيونية يف القنوات الفضائية  ال-٣

األجنبية واللهجات احمللية خصوصا يف الربامج ذات اإلقبال الكبري من قبل 
 .الرأي العام العريب

فرض احلديث باللغة العربية يف كل املؤسسات اجلامعية العربية  -٤
  .سواء من قبل الطلبة أو من قبل األساتذة

  :المقترحات: ج
دراسة حمتويات برامج يز على إجراء حبوث مشاة هلذا البحث مع الترك-١

  .القنوات الفضائية العربية ملعرفة حال اللغة العربية  الفصحى يف هذه الوسائط
 .إجراء حبوث حول تعلم العلوم املختلفة بلغة أجنبية واألثر السيئ لذلك-٢
إجراء حبوث ميدانية على األسر العربية ملعرفة مدى تفاعلهم مع -٣

  .ليومية مقارنة باللغات األجنبيةاللغة العربية يف حيام ا
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  :مصادر ومراجع الدراسة
   دار أسامة املشرق العريب،    : عمان( ،  املعجم اإلعالمي : حممد مجال الفار

٢٠٠٦.(  
    األهليـة للنـشر    : عمان(،  العوملة اإلعالمية : مؤيد عبد اجلبار احلديثي

  ).٢٠٠٢، ١والتوزيع، ط
    ،ا علـى القـيم     القنوات الفضائية وتأ  ): وآخرون(شطاح حممدثريا

، دراسـة   االجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشباب اجلزائـري      
  ).ي.دار اهلدى، د: اجلزائر، عني مليلة(ميدانية، 

  ـا علـى العالقـات       : خالف جلولوسائل االتصال احلديثة وتأثريا
: اجلزائر، جامعـة قـسنطينة    (، مذكرة ماجستري غري منشورة،      األسرية

 ).٢٠٠٣-٢٠٠٢ر، قسم الدعوة واإلعالم، األمري عبد القاد
    العـريب  : القاهرة( ،  تكنولوجيا االتصال والثقافة   :عبد الفتاح عبد النيب

  ). ١٩٩٠للنشر والتوزيع، 
       تمـع     :غسان منري محزة سنو، علي امحد الطراحاهلويات الوطنية وا 

، دراسات يف إجراءات تشكل اهلوية يف ظـل اهليمنـة           العاملي واإلعالم 
  ).٢٠٠٢، ٢دار النهضة العربية، ط: لبنان(المية العاملية اإلع
   أثر مـشاهدة التلفزيـون علـى القـيم الثقافيـة          : عبد اهللا بوجالل

كليـة  : اجلزائر، قـسنطينة  ( ، جملة املعيار،     واالجتماعية لدى األطفال  
  ).٢٠٠٣، ديسمرب، ٠٧،الشريعة، األمري عبد القادر، العدد 
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   عـامل  : القاهرة (م، األسس واملبادئ،  حبوث اإلعال : مسري حممد حسني
   .)١٩٩٥، ٢طالكتب، 

    واقع اللغة العربية يف     حممد الفاتح محدي    : اجلدوال من إعداد الباحث ،
جامعـة  ( ،  ظل استخدام وسـائط االتـصال واإلعـالم احلديثـة         

-٢٠١٠باتنة، كلية احلقوق، قـسم اإلعـالم والـصحافة،          //اجلزائر
٢٠١١.(  

    مركـز  : القاهرة(،اللغة بني النظرية والتطبيق   : خالد عبد الرزاق السيد
  .)٢٠٠٣األسكندرية للكتاب، 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة
لق وسيد احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخل

  :وبعد.. املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
فلقد أقيمت مجيع احلضارات الكربى على املكونات اجلوهرية للطبيعة 

فالعلم والثقافة يندرجان يف باب . املعرفة، والعمل، والوجدان: اإلنسانية
 فرد، املعرفة، والعمل يتطابق مع الوعي املتزايد باملسئولية االجتماعية لكل

والوجدان ينطوي على القناعة الروحية واالستمرارية الثقافية، والتحدي 
الذي يواجهنا هنا هو أن نربط بإحكام بني هذه املكونات الثالثة متجاوزين 
حالة اجلمود والسبات، كذلك حتديد التوازن بني هوية أمتنا وضرورة التغيري 

  .)١(والتواصل الثقايف بني األصالة والتجديد
واإلسالم بتعاليمه السماوية وقيمه اإلنسانية السامية النبيلة هو الذي 

عز –حدد هوية أمتنا، وحفظ القرآن الكرمي اللغة العربية اليت اختارها اهللا 
 وعاء آلخر إرسال السماء إىل األرض ولذا فهي لغة خالدة خبلود -وجل

ا الذكر وإنا له إنا حنن نزلن : الكتاب العزيز حمفوظة حبفظه، قال تعاىل
 – أيضاً –ولوال القرآن ما كانت عربية، ولواله . ٩ احلجر حلافظون

جلرى للغتنا العربية ما جرى للغات األخرى اليت بادت أو تشعبت يف لغات 
أخرى متبانية، ومن هنا فإن العروبة واإلسالم مها املادة األصيلة اليت كونت 

                                 
 ٥٦م ص ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ العاشر مع اللغة العربية األردين املوسم الثقايف) ١(

 .وما بعدها



٤٣٧ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

 واهلُوية -ور وحىت عصرنا احلاضر على مر العص–الذات العربية اإلسالمية 
العربية اإلسالمية ليست قضية اختيار، بل هي قضية أصالة ووجود 

يد الذي ـكل العنصر الوحـواستمرار، واللغة العربية يف العصر احلاضر تش
ما زال جيمع الدول العربية، لكن األيدي املاكرة اخلفية والظاهرة متتد بني 

لعربية عن دورها العلمي والقومي يف اجلامعات احلني واآلخر إلقصاء اللغة ا
العربية ومؤسسات البحث العلمي ووسائل اإلعالم بأنواعها املختلفة، ويف 
إبعادها عن سيادا يف أوطاا تثبيت للتجزئة وإدامة للقطرية والتبعية 

  .كما أن إقصاءها تثبيت حلالة التخلف العلمي والتقين.. السياسية والفكرية
ة بني اإلعالم واللغة عالقة ِجد وثيقة، إذ إن اإلعالم جبميع والعالق

أنواعه له دخل كبري يف نشر اللغة وتنميتها، ومبا أن لغة اإلعالم تواجه 
حتديات كثرية وخماطر عديدة أدت إىل أزمة لغوية حقيقية فإنه ال بد من 

  .إلقاء الضوء على مظاهر هذه األزمة، واقتراح احللول الناجعة هلا
ومن هنا كان هذا البحث الذي أعددته خصيصا للمشاركة به يف 

 يف – مبشيئة اهللا تعاىل –الذي سيعقد ) مؤمتر اللغة العربية ومواكبة العصر(
 على –رحاب كلية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية املباركة باملدينة املنورة 

 أن - وجل عز-صاحبها أفضل الصالة وأزكى السالم، واليت أسأل اهللا 
يبارك فيها ويف مجيع القائمني على أمرها، وأن جيعل هذا العمل اللغوي 
اإلعالمي الدعوي خالصا لوجهه الكرمي، وأن يدخره يف ميزان حسنايت 

وهذا البحث يأيت . ٤٠ النبأ يوم ينظر املرء ما قدمت يداهوحسنام 
والتأصيل اللهجات « من حماور املؤمتر وهو حمور لثضمن احملور الثا
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  .»مظاهر أزمة العربية يف اخلطاب اإلعالمي املعاصر«: وعنوانه. »اللغوي
 – بفضل اهللا –وكان من أهم أسباب اختياري هذا املوضوع أنين 

أمجع بني التخصص يف اجلانب اللغوي، إىل جانب العمل الدعوي منذ أكثر 
والتلفزيون يف من ربع قرن منذ مت اعتمادي متحدثًا رمسيا يف احتاد اإلذاعة 

مجهورية مصر العربية وكذلك القنوات الفضائية، مما جعلين أعايش عن قرب 
الربامج اإلذاعية والتلفازية وأشارك فيها ولدي قناعة تامة بأن هناك أزمة 

  .تعيشها العربية يف اخلطاب اإلعالمي املعاصر
وقد اقتضت خطة البحث وطبيعته أن يشتمل على مقدمة ومثانية 

  .حث وخامتة وثبت بأهم املصادر واملراجع وفهرس للموضوعاتمبا
  .حتديد املفاهيم:  أما املبحث األول فعنوانه

  .اللغة واإلعالم: واملبحث الثاين
  .دور اإلعالم يف نشر اللغة العربية وتنميتها: املبحث الثالث
  .لغتنا العربية يف وسائل اإلعالم: املبحث الرابع

                           أزمة للعربية يف اخلطاب – حقاً – هل هناك :املبحث اخلامس
  اإلعالمي املعاصر؟

  ما أسباب هذه األزمة؟: املبحث السادس
  .ربية يف اخلطاب اإلعالمي املعاصرمن مظاهر أزمة الع :املبحث السابع
  كيف خنرج من هذه األزمة؟: املبحث الثامن

ته، مث فهرس ألهم املصادر مث تأيت اخلامتة وفيها عصارة البحث وخالص
 أن يهيئ للغة القرآن – سبحانه –أسال اهللا .واملراجع، وفهرس للموضوعات



٤٣٩ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

الكرمي يف كل عصر ومصر من يذود عنها ويدحض املفتريات والشبهات 
  .اليت تعوق انتشارها وتنميتها إنه ويل ذلك والقادر عليه

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم



٤٤٠                                                                             المحور الثالث

  حتديد املفاهيـم: بحث األولامل
حني نطلع على املعاجم اللغوية لنحدد املعىن اللغوي لعنوان هذا 

  :)١(البحث نستطيع أن خنرج مبا يلي
 تدور هذه املادة حول الربوز والعلم واالطالع واملعاونة، ففي »مظاهر«

 إذا ظهر يل رأي: برز بعد اخلفاء ومنه قيل: ظهر الشيء ظهورا«: املصباح املنري 
  .»املعاونة: واملظاهرة.. اطلعت: علمت ما مل تكن علمته وظهرت عليه

هنا هو تلك األمور اليت ) مظاهر(ويستنبط من هذا أن املقصود بكلمة 
  .تعيننا وتربز وتوضح لنا أزمة اللغة العربية يف اخلطاب اإلعالمي املعاصر

 أزما من باب ضرب يءأزم على الش«) : أزم( ويف مادة »أزمة«
اشتد بالقحط واألزمة اسم منه وأزم أزما : وأزم الزمان..وأزوما عض عليه

األزمة الشدة والقحط «: ويف املعجم الوجيز. »من باب تعب لغة يف الكل
ة سـياسية وأزمة مالية أزم: الـالضيق والشدة، ويق: األزمة. مجع أوازم

سائر يف تراكم اخل«: )٢( ومن معاين األزمة أيضا» احلمية-القحط و-و
  .»مقومات النظام األمر الذي يؤدي إىل تقويضه

واللغة العربية ما نطق به  ... «): ع ر ب ( يف مادة »العربية«
  . وهو املقصود هنا»العرب

خاطبه خماطبة وخطابا وهو الكالم بني متكلم وسامع « : »اخلطاب«
                                 

املصباح املنري للفيومي، واملعجم الوسيط : اعتمدت يف بيان املعىن اللغوي على ) ١(
 ).ع ر ب(واملعجم الوجيز 

 .حممد شومان. اخلطاب اإلعالمي وغموض املفهوم واختالف أدوات التحليل د) ٢(



٤٤١ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

طاب  واخل»ومنه اشتقاق اخلُطبة وهو خطيب القوم إذا كان هو املتكلم عنهم
الة وهو املواجهة بالكالم ـهو مراجعة الكالم وهو الكالم والرس«لغة أيضا 

أو ما خياطب به الرجل صاحبه ونقيضه اجلواب وهو مقطع كالمى حيمل 
ل إليه ـها إىل املرسـأن ينقل) بـاملتكلم أو الكات(معلومات يريد املرسل 

خر بناء على نظام أو السامع أو القارئ، ويكتب األول رسالة ويفهمها اآل
لغوي مشترك بينهما وبذلك يكون املعىن الذي توصلنا إليه املعاجم متمثال يف 

املرسل، واملستقبل، : (الذي يرتبط بدوره بوجود ثالثة عناصر) احلوار(
فاخلطاب رسالة من مرسل إىل مستقبل لغاية التأثري عليه بغية ).. والرسالة

  .)١(وسائل متعددةإقناعه ا عن طريق التأثري عليه ب
  :)٢(فيمكن تصور معناه من خالل قول أحد الباحثني ) اخلطاب اإلعالمي(أما 
لقد ظهرت يف مطلع الثمانينات مدارس حتليل اخلطاب اليت انتشرت ..«

وأصبح هلا وجود وتأثري ملحوظ يف الدراسات األجنبية والعربية ومع ذلك فإن 
 حول مفهوم اخلطاب اإلعالمي هناك غموضا وعدم اتفاق بني هذه املدارس

ومكوناته، وبغض النظر عن هذه االختالفات فإنه جيب التسليم بأن اخلطاب 
اإلعالمي ليس شيئًا واحدا بل هناك عدد من اخلطابات اإلعالمية املتصارعة أو 

  .)٣(»املتعاونة كما أن هناك تداخالً وتعايشا بني أكثر من خطاب
  : ما يلي ورد) ع ل م ( يف مادة »إعالم«

                                 
 .نسخة رقمية. حممد ناصر اخلوالدة. ب كوسيلة اتصالية دمفهوم اخلطا)  ١(
 .نسخة رقمية. اخلطاب اإلعالمي وغموض املفهوم)  ٢(
 .السابق) ٣(



٤٤٢                                                                             المحور الثالث

اليقني يقال علم يعلم إذا تيقن وجاء مبعىن املعرفة أيضا، : العلم«
:  وال شك أن املعىن املناسب ملا حنن فيه هنا هو »وأعلمته اخلرب وأعلمته به

  .اإلخبار ألن اإلعالم ما هو إال إخبار باألحداث وغريها وإعالم ا
ة أو تقنية أو أي وسيل«أنه : عند أهل االصطالح) اإلعالم(ومعىن 

منظمة أو مؤسسة جتارية أو أخرى غري رحبية عامة أو خاصة رمسية أو غري 
 رمسية مهمتها نشر األخبار ونقل املعلومات إال أن اإلعالم يتناول منها مهام
متنوعة أخرى تعدت موضوع نشر األخبار إىل موضوع الترفيه والتسلية 

ا الواسع وتطلق على التكنولوجيا خصوصا بعد الثورة التليفزيونية وانتشاره
  .»اليت تقوم مبهمة اإلعالم واملؤسسات اليت تديرها اسم وسائل اإلعالم

الدهر والعصر بضمتني : والعصر .. «): ع ص ر ( يف مادة »املعاصر«
 وال شك أن معىن »...الغداة والعشى والليل والنهار أيضا: لغة فيه والعصران

  .عاصرة أي يف عصرنا هذا احلاضر الذي نعيشههنا هو من امل) املعاصر(
  :وميكن أن جنمل املقصود من عنوان هذا البحث فيما يلي 

توضيح وبيان الشدة واحلرج والضيق واألزمة اليت تئن منها لغتنا «
  .»العربية ورصد ذلك من خالل اخلطاب اإلعالمي يف عصرنا احلاضر



٤٤٣ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

  اللغة واإلعالم: املبحث الثاني
عصب اإلعالم فال يزدهر اإلعالم ويرتقى ويتطور إال إذا إن اللغة هي 

 واللغة هي حجر األساس يف العملية )١( ..ازدهرت اللغة وارتقت وتطورت
التعليمية على تعدد قنواا وتنوع وسائلها واختالف اللغات اليت تستخدم 
فيها، وكلما كانت اللغة سليمة حمافظة على قوا ونصاعتها وافية مبتطلبات 

لتعبري عن روح العصر كان اإلعالم ناجحا يف إيصال الرسائل إىل اجلمهور ا
العريض من املتلقني، فإذا فسدت اللغة اإلعالمية فسد بالتبعية الذوق العام 
وفسد الفهم لألمور وتعذر التواصل فتكون البلبلة وحيدث اخللل يف الرأي 

لطبيعة األحداث اليت . رااالعام، ومن هنا فاللغة اإلعالمية مطالبة مبالءمة عبا
تعاجلها، ألن من الواضح أن أسلوب نقل املعلومة من خمترب البحث خيتلف 
عن رصد حشد من الناس وخيتلف عن وصف مأساة إنسانية كما خيتلف 

لغة «عن التعبري عن جدل فكري، وبذلك ميكننا نعت اللغة اإلعالمية بأا 
 باالضطالع بتلك املهام كاملة  ومبا أن اللغة اإلعالمية مسخرة»كل شيء

فإن أدواا التعبريية والفنية ينبغي أن تستجيب ملقتضيات التنوع وكذلك 
  .)٢(خلصوصيات الوسيلة اإلعالمية

إن اللغة العربية من بني أربع : وحني نركز على اللغة العربية فإننا نقول
 اإلجنليزية: لغات مرشحة للبقاء يف ساحة التداول العاملي وهذه اللغات هي 

واالسبانية والعربية والصينية كما جاء عن الكاتب االسباين كاميلو جوزى 
                                 

 ).اللغة العربية إىل أين؟: (م حتت عنوان ٢٠٠٢من ندوة الرباط اليت عقدت سنة )  ١(
 .نسخة رقمية..جنيب بن خرية. اللغة العربية واختراق اهلُوية يف عصر العوملة، مقاربة ثقافية)  ٢(



٤٤٤                                                                             المحور الثالث

سياليف تقديراته االستشراقية حول مصري اللغات اإلنسانية وكشفه عن 
تنبؤاته املستقبلية املتصلة مبا ستؤول إليه األلسنة البشرية العاملية املنتشرة 

 أروقة األمم املتحدة حيث أصبحت ، ولقد دخلت اللغة العربية إىل)١(اليوم
م إحدى اللغات الرمسية يف هيئة األمم املتحدة بل هي اللغة ١٩٧٤سنة 

السادسة الرمسية يف اهليئات الدولية ولغة ثالمثائة مليون عريب وأكثر من أربعة 
أضعاف هذا العدد من املسلمني، وكان هذا أعظم ما قدمه ساسة العرب 

 وهو أوضح ملمس رمسى على عاملتيها وأعظم للعربية يف العصر احلديث،
  .مقوم وجودي هلا إذا مت التمسك به واحلفاظ عليه

والعربية ليست جمرد وعاء للثقافة والتراث على أمهية ذلك وخطورته، 
بل هي أيضا أسلوب تفكري ووسيلة اتصال واستمرار لوجود األمة، واللغة 

ل تعابريها ومفرداا، والعربية تعرب تعين نظام القيم اجلماعية والفردية من خال
عن املستوى الفكري والثقايف ألهلها، وهي من قبل ومن بعد رابطة أوىل بني 
أهلها، وهي اليت ترسم إطار اهلُوية العربية، والعربية لغة الثقافة، والثقافة 
ليست أدبا فحسب، بل تشمل حقول املعرفة مبا فيها العلوم وجيب تأكيد 

أما عن اإلعالم .. هذا عن العربية.. حىت ال تكون ثقافتنا عرجاءهذا املعىن 
فهو حبميع مؤسساته قوام ثقافة اتمع والعربية هي قلم اإلعالم ولسانه، 

                                 
علي أبو القاسم عون جملة كلية الدعوة اإلسالمية بليبيا . اللغة العربية والعوملة د)  ١(

 نقالً عن جريدة الصباح من مقال احمللل السياسي ٢١١العدد التاسع عشر ص 
 متوز - اجويليه– تونس –العربية إحدى لغات املستقبل (عبداللطيف الفراين 

 ).م١٩٩٧



٤٤٥ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

فاستوجب احلال العناية بالقلم واللسان واالهتمام ما ألن يف سالمتهما 
  .)١(محاية للثقافة وأمنا للغة

ميز خبصائص شىت فهي ختتلف بطبعية وملا كانت اللغة اإلعالمية تت
احلال عن لغات العلوم والدراسات املتعمقة ألا تتجاوز خماطبة الفئات 
املتخصصة إىل اجلمهور الواسع ذي املستويات املتفاوتة، وذلك ال مينع بأي 
حال من احلرص على مراعاة القواعد اللغوية املصطلح عليها، وعلى 

بساطة واإلجياز والوضوح والنفاذ خصائص أخرى يف األسلوب وهي ال
  :املباشر والتأكد واألصالة واالختصار والصحة، وهنا نطرح أسئلة ثالثة

هل يلتزم اإلعالميون والصحافيون هذه القواعد املهنية يف : األول
  استخدامهم للغة العربية؟

هل تبدو اللغة العربية يف وسائل اإلعالم ذا الوضوح الوظيفي : الثاين
  عي؟واإلبدا

 الوظيفة املنوطة به يف – بصورة عامة –هل يؤدي اإلعالم : الثالث
  احلفاظ على اللغة العربية؟

واإلجابة على األسئلة الثالثة من خالل الواقع ومن خالل معايشيت 
فال هي جيدة، وال ) .. بين بين: (للغة اإلعالمية ملدة تزيد على ربع قرن هي

ن احلكم على واقع اللغة العربية يف هي رديئة، بل هي متوسطة، ذلك أل
وسائل اإلعالم حكما مطلقًا ليس من املوضوعية يف شيء، مث إن الركون إىل 
هذا الواقع والرضا به ليس من عزم األمور، كما أن رفضه مجلة وتفصيال 

                                 
 .١٠٠م ص ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢املوسم الثقايف العاشر مع اللغة األردي )  ١(



٤٤٦                                                                             المحور الثالث

  .شطَطٌ ال يليق بالعقالء
ة بني واألمر الذي جيب أن ننبه إليه هنا وحنن نتحدث عن العالقة املتين

  :اللغة واإلعالم هو
أن اللغة اإلعالمية يف حاجة إىل حتديث وتطوير يقوم عليه اإلعالميون 
أنفسهم، وهذا يقتضي اإلحساس بأمهية الرسالة اإلعالمية اليت ينهضون ا، 
وال شك يف أنه يف إطار التقدم اهلائل يف التقنيات احلديثة أصبح تقدمي اللغة 

 التقدم من شأنه أن يتجاوز قصور األداء اللغوي منطوقة أمرا متاحا وهذا
عند بعض هؤالء الذين ال يعنون باالستخدام الدائم للغة العربية الصحيحة يف 
أثناء العملية التعليمية، كما أن األداء اللغوي عند بعض اإلعالميني أو قل 
عند معظمهم يعاين من قصور ينعكس على مستوى العمل اإلعالمي الذي 

بذل املزيد من اجلهد املركز لتحسني األداء اللغوي لدى اإلعالميني يفرض 
ويف الوقت ذاته لتطوير تعليم اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية واإلعالمية 

  .)١(املتخصصة

                                 
 .نسخة رقمية. جنيب بن خرية. مقاربة ثقافية . اللغة العربية واختراق اهلوية)  ١(



٤٤٧ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

  :وميكننا أن نقول هنا باطمئنان
إن واقع اللغة يف وسائل اإلعالم على امتداد الوطن العريب ويف العديد 

 اإلعالم الغربية اليت توجه خطاا إىل املشاهد واملستمع العريب من وسائل
واقع يف حاجة إىل معاجلة علمية موضوعية من أجل تأمني املستقبل الزاهر 

وإن التعاون الوثيق بني املؤسسات التعليمية والثقافية والوسائل . )١(للغة الضاد
يف احلفاظ على اإلعالمية من إذاعات وتلفازات وصحافة هو عاملٌ حاسم 

اللغة العربية سليمة نقية، ويف متتني عالقة املواطن بلغته أميا كان أو متعلما، 
ويف مقدمة ذلك وزارات اإلعالم والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العايل 
واألوقاف اليت جيتمع وزراؤها بني حني وآخر وال ميكن أن تغيب عنهم 

غة العربية وال اخلطر القادم مع عوملة اإلعالم املشكالت اليت تعاين منها الل
  .اليت بدأت تفرض هيمنتها على اجلميع

                                 
 - هـ ١٤١٢من أعمال املوسم الثقايف العاشر مع اللغة العربية األردين يف )  ١(

عربية اإلسالمية يف مواجهة التحدي هوية األمة ال: م من مقال عنوانه١٩٩٢
 .١٠٠حممد جنيب الصرايرة ص . اإلعالمي د



٤٤٨                                                                             المحور الثالث

  دور اإلعالم يف نشر اللغة العربية وتنميتها: املبحث الثالث
الدراسات األلسنية تعترب أن كل عملية « أن )١(يرى بعض الباحثني

خاِطب امل: تواصل تعتمد على ثالثة أطراف ال ميكن االستغناء عنها وهي
: وقبل أن نتحدث عن). بفتح الطاء(واخلطاب، واملخاطَب ) بكسر الطاء(

دور اإلعالم يف نشر اللغة وتنميتها نود أن نشري أوالً إىل موقع اإلعالم بني 
  :وسائل االتصال؛ فنقول

 وسائل االتصال وفقًا لدرجة انتباه )٢(لقد صنف بعض خرباء اإلعالم
  :ايل األفراد إليها على النحو الت

 املناقشة أو احلديث –احلوار أو احلديث وجها لوجه بني شخصني «
 االتصال بني أفراد هيئة أو مجعية بشكل ودي -وجها لوجه بني أفراد مجاعة

 – االتصال بني أفراد هيئة يف جلسات رمسية – االتصال اهلاتفي –ال رمسي 
ائل واخلطابات  الرس– التلغراف – اإلذاعة – التلفاز –السينما الناطقة 

 االت – لوحات اإلعالنات - الصحف– اخلطابات الرمسية –الشخصية 
  .»... الكتب –

) وسائل(وحني منعن النظر يف موقع وسائل االتصال اإلعالنية ووسائط أو 
باعتبارها وسائل (اإلعالم العمومية نالحظ أن التلفاز واإلذاعة والصحف واالت 

مما يؤكد أن اإلعالم عموما ليس بالقوة التأثريية ...  املتدنيةتأيت يف املراتب) إعالمية
واإلقناعية اليت جتعل منه األداة األكثر فعالية يف صياغة الرأي العام، ولكن اإلعالم يف 

                                 
 .٤٢فتحي أمحد عامر ص . اللغة العربية ضرورة قومية د)  ١(
 .اللغة العربية واختراق اهلوية: هو الدكتور جنيب بن خرية يف )  ٢(



٤٤٩ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

العمق هو أقوى وسيلة لنشر اللغة وللحفاظ عليها أو للتفريط فيها واإلساءة إليها، فما 
مبختلف فنونه ) اإلعالم(ن أقوى وسائل ازدهارها ازدهرت لغة من اللغات إال كان م

ومساربه ووسائطه، وما ضعفت لغة ما وتراجع دورها وانكمش وجودها إال كان 
قصور وسائل اإلعالم عن القيام بواجبها جتاه اللغة : من أهم أسباب تلك احلالة املرضية

  .ريا يف اللغةاليت تستخدمها واليت تنتسب إليها، فوسائل االتصال هي األكثر تأث
إن وسائل اإلعالم هلا دور كبري يف إطار : ومن هنا نذهب إىل القول

انتشار اللغة وتنميتها، ومن املمكن أن تصبح الرسالة اإلعالمية كفيلة 
بالنهوض باملستوى اللغوي العام على حنو حيقق الوحدة اللغوية يف إطار 

الفعل يف جمتمعات متقدمة املعاصرة والدقة، وهذا الدور املنشود واقع قائم ب
 بالدور – مع املؤسسات التعليمية –أصبحت فيها وسائل اإلعالم تقوم 
  .األكرب يف تشكيل مالمح احلياة اللغوية

: وترجع أمهية وسائل اإلعالم يف احلياة اللغوية إىل عدة عوامل منها
 فاللغة يف املقام األول ظاهرة منطوقة مسموعة، »طبيعة اللغة ووظيفتها«

 تقدم اللغة منطوقة - باعتبارها وسيلة مهمة من وسائل اإلعالم–واإلذاعة 
 أهم نظام من نظم االتصال، وتتيح – كما نعلم –مسموعة، واللغة 

أن تقدم الرسائل ) التلفاز(استخدام الصورة يف وسائل اإلعالم املرئية 
لوك اإلعالمية بعناصرها اللغوية وغري اللغوية، فاللغة ضرب من ضروب الس

وليست جمرد معرفة فحسب، ووسائل اإلعالم تؤثر يف تكوين هذا السلوك 
  .اللغوي تأثريا بعيدا

 باعتبارها وسيلة –ما دامت اخلاصية األساس للكتابة الصحافية ... وأيضا 
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النطق السليم للغة (سالمة اللغة فإن من صميم هذه اخلاصية :  هي-إعالمية
 سواء أكان داخل وسائل –الستعمال اخلاطىء للغة وإن ا) واالستخدام الصحيح هلا

 يعطل الفكر ويشل القدرات الذهنية للناس ويفسد لسام، –اإلعالم أم خارجها 
وعندما متر اتمعات بفترات سيئة يف تارخيها ينعكس ذلك على لغة اإلعالم ألن 

بدو صورة الواقع بشذوذه وتشابكه وتعقيده عندما ينعكس يف اإلعالم فال بد أن ت
  .)١(الشذوذ والتشابك يف اللغة املستخدمة أيضا

واملالحظ أنه يتنامى اليوم وعي عريب بضرورة مواجهة اخلطر الذي يتهدد 
اللغة العربية يف وسائل اإلعالم، ويتجلَّى ذلك يف البيان الصادر عن مؤمتر القمة 

يضا يف االحتفاء العريب الذي عقد يف الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية وأ
بالعيد املاسي مع اللغة العربية بالقاهرة، فالعناية باللغة العربية قضية سيادة باملعىن 

أمن (الشامل هلذه الكلمة، وليست جمرد قضية لغوية وأدبية وثقافية، بل هي قضية 
باملعىن السياسي والسيادي واجلغرايف العام وليس باملعىن اجلغرايف الوطين ) قومي

 –قليمي احملدود؛ ألن حياة األمم يف حياة لغتها وقوا وازدهارها فإذا ماتت اللغة اإل
 أو ضعفت أو اارت ضاعت األمة ضياعا ال -واللغات متوت باعتبارها كائنا حيا

  .)٢(يبقى هلا أثرا يف احلياة
وانتشار اللغة العربية يف القرن املاضي ظاهرة غري مسبوقة يف التاريخ 

  :عد على هذا االنتشار عدة أمور أمهها ما يلي وقد سا

                                 
 .م٢٠٠٢من توصيات ندوة الرباط اليت عقدت سنة ) ١(
 .نسخة رقمية.. اختراق اهلوية يف عصر العوملةاللغة العربية و) ٢(



٤٥١ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

التوسع الكبري الذي عرفته البلدان العربية يف إنشاء املدارس واملعاهد  -١
 .واجلامعات

ظهور الصحافة اليت كانت يف أول عهدها مع اية القرن التاسع عشر  -٢
ويف العقود اخلمسة األوىل من القرن العشرين مدارس حقيقية النتشار 

 .ربيةاللغة الع
ظهور اإلذاعة اليت كان هلا مشاركة كبرية يف نشر اللغة العربية يف خمتلف  -٣

األصقاع من خالل ما تقدمه من نشرات األخبار واألحاديث الدينية 
والربامج الثقافية واألدبية واملسرحيات التارخيية واالجتماعية وكذلك 

تقدم املسلسالت والقصائد الغنائية الفصيحة لكبار الشعراء اليت 
 .للمستمعني باللغة العربية فيتذوقها اجلمهور ويفهمها ويتفاعل معها

 يف مطلع الستينيات وهو – أوالً –ظهور التلفاز الذي ظهر يف مصر  -٤
 . يف نشر اللغة العربية على نطاق واسعساسيةله اليوم وظيفة أ

ظهور أقسام للغة العربية وآداا : كما يعزز هذا االنتشار للغة الضاد -٥
 اجلامعات العربية واإلسالمية ويف بعض اجلامعات الغربية اليت تعنى يف

 .بتدريس الكتاب العريب والثقافة العربية واحلضارة اإلسالمية
كذلك ازدهار حركة النشر باللغة العربية على نطاق واسع اليت نشرت  -٦

الكتاب العريب والصحيفة العربية والة العربية نشرا واسعا ضاعف من 
  .يوع اللغة العربية يف اآلفاقذ

وإذا كان اإلعالم ميثل التعبري املوضوعي عن عقلية اجلماهري وميوهلا 
وانشغاالا العامة يف الوطن العريب واإلقليم الواحد فإن ظهور الفضائيات قد 
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أحدث تداخال يف هذه االنشغاالت نتيجة اختراقه للحدود الوطنية والدولية 
والتأثري يف الثقافات واللغات املختلفة، وبغض النظر عن وقدرته على املنافسة 

وسائل اإلعالم األجنبية فإن اإلعالم العريب يظل املسئول األول عن خدمة 
اللغة ونشرها وترقيتها يف مجيع ما ينشر يف الصحف واالت وما يذاع يف 
التلفزة خالل القنوات األرضية والفضائية من أفالم وأشرطة وبرامج 

ارات كما توكل إليه مسئولية اختيار العاملني وتدريبهم وتزويدهم وحو
  .بدليل لغوي يؤكد سالمة اللغة بوصفهم سفراء اتمع يف لغته الرمسية

 إىل – إىل أن لإلعالم املقروء – يف هذا السياق –وال بد من اإلشارة 
رها  قوة تأثري يف نشر اللغة العربية وتطوي–جانب أنواع اإلعالم األخرى 

ومنائها، ولذلك ال مندوحة لنا عن العناية بتحسني األداء اللغوي يف اإلعالم 
شوقي ضيف الرئيس السابق مع /املقروء، وهناك كلمات بليغة للدكتور

  :اللغة العرببية يف القاهرة يف هذا الصدد يقول فيها 
 إن الكلمة املقروءة ستظل املصدر احلقيقي للثقافة إذ معها نستطيع أن«

والكلمة املقروءة تؤدي ... نراجع ما قرأناه يف كتاب أو مسرحية أو ديوان
... إىل التعمق يف قراءة العلوم النظرية والتجريبية واملذاهب الفكرية والفلسفية

وتفقد السامع صفة القدرة .. والكلمة املسموعة تعطل الفكر عند السامع
املقروء لالرتقاء باللغة  فاملعول إذن على لغة اإلعالم »..على دقة الفهم

  .)١(العربية ومحايتها ولتوسيع نطاق انتشارها
                                 

نسخة رقمية ومن أهم املراجع يف أغالط اإلعالم . اللغة العربية واختراق اهلوية)  ١(
 =مغالط الكتاب ومناهج الصواب بقلم األب جرجى البولسى مطبعة : املقروء



٤٥٣ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

 وهو رأي حنترمه –شوقي ضيف / وإذا كان هذا هو رأي الدكتور
 فإن هذا ال يقلل من تأثري أنواع اإلعالم األخرى من مسموع –ونقدره 

: وهنا خنلص إىل القول . ومرئي خاصة يف جمال نشر اللغة العربية وتنميتها
أن اإلعالم يعد أخطر وسيلة يف نشر املعرفة وترويج الثقافة وإذاعة اللغة ب

واملصطلحات املستحدثة ويشهد هذا العصر أهم تطور يف وسائل اإلعالم 
  .)١(املقروءة واملسموعة واملرئية مبا فيها الفضائيات وشبكات االنترنت

  ــــــــــــــ
د وإصالح الفاسد من لغة اجلرائد تأليف حمم. دون تاريخ. لبنان. القديس بولس  =

م واللغة العربية يف العصر احلديث تأليف مسر ١٩٢٥مطبعة الترقى . سليم اجلندي
 .م١٩٩٣روحى الفيصل منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق 

 . جملة تراث – عقدت بالشارقة –ندوة اللغة العربية وحتديات العصر )  ١(
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  لغتنا العربية يف وسائل اإلعالم: املبحث الرابع
أن وضع اللغة يف وسائل :  اليت يتعني علينا أن نعلنها هنا هيإن احلقيقة

  :اإلعالم عموما وضع غري مريح على مستويني اثنني 
  . مستوى اإلعالمي– ١
  . مستوى املتلقِّي-٢

واإلعالمي هو نتاج املدرسة أو املعهد أو اجلامعة اليت يتخرج فيها، 
لغة لعلى مستوى تلقني افبقدر جودة التعليم والتكوين والتأهيل والتدريب 

، )١(أو الصحفي) اإلعالمي(والتخصص فيها والتمكن منها يكون مستوى 
  :ومن احلق أن نقول

 سوية، وهذا أمر إن حالة اللغة العربية يف هذه املؤسسات ليست حالة
عى إىل حد ما ألن املنتسبني إىل املؤسسات التعليمية اإلعالمية إمنا جاءوا طبي

س الثانوية اليت يعاين جلُّها أو كلها من ضعف مستوى تدريس إليها من املدار
اللغة العربية فيها، لذلك فإن من النادر أن يتلقى الطالب يف املرحلة الثانوية 
تكوينا متميزا يف اللغة العربية حنوا وصرفا وحتدثا وكتابة ومن يتعلم العربية 

ه الشخصي أو حبافز من جيدا يف تلك املرحلة التعليمية فاعتمادا على جمهود
  .)٢(بيئة خارج املدرسة يف الغالب

إن وسائل اإلعالم تتخذ لنفسها اللغة الفصيحة قاعدة : وقد يقول قائل 
إن هذا قد يكون صحيحا إىل حد ما، : ومنطلقا، ونبادر للرد على هذا القول

                                 
 .ألن النسبة تكون إىل املفرد أو إىل املصدر) الصحاىف(الصحيح )  ١(
 .جنيب بن خرية. اللغة العربية واختراق اهلوية يف عصر العوملة د)  ٢(



٤٥٥ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

إن هذه األخالط من التعبريات واألساليب يف الصحافة : ولكن الواقع يقول
اإلذاعة مسموعة ومرئية قد أسهمت إسهاماً مباشرا وفعاال يف تدهور الفصاحة و

، واالعتداء على كرامة اللغة األم وخدشت حياء القومية واهلوية باحندارها )١(والبيان
إىل الغرق يف طوفان العاميات، وتدهور يف بناء الشخصية العربية، إذ كيف تربى 

ليت هي كيانه، ومبعزل عن هويته اليت هي معامل إنسانا عربيا مبعزل عن لغته ا
شخصيته؟ وكيف تستسيغ فكر إنسان يف أعماقه البعيدة والقريبة دون لغة مستوية 

  على ساقها ناضجة يف مجلها وتراكيبها؟
إن العربية تخنق وتغتال يف احملطات الفضائية واألرضية الرمسية وغري الرمسية 

بني القائمني على أجهزة اإلعالم واللغة العربية وكلها رمسية وكأن هناك عداوة 
فهم ال يعطوا من الوقت إال القليل ومن الربامج إال غري املثري ويظهروا للجمهور 

 هلجات مهجنة ال متت إىل العربية – غالبا –بطريقة منفرة، فالتليفزيون يبث 
صحى بني أهلها، بصلة، بل تغرق يف احمللية إىل درجة غري مسبوقة تضيع معها الف

ومن هنا فإن أجهزة اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية تتحمل قسطًا أكرب من 
مسئولية تدهور اللغة العربية ومن أسف فإن بعض احملطات الفضائية اعتمدت 

  .)٢(اللجهة العامية املقعرة وسيلة لتقدمي براجمها
   ؟)٣(يقول أحد الباحثني

وميا ملوجات من التشويه والتحريف، اللغة يف التليفزيون تتعرض ي«
                                 

 .٣٠فتحي أمحد عامر ص. اللغة العربية ضرورة قومية د)  ١(
 جملة كلية الدعوة اإلسالمية –علي أبو القاسم عون . اللغة العربية والعوملة د)  ٢(

. د. ا العرباتقوا التاريخ أيه: ، وانظر٢٠٨العدد التاسع عشر ص. بليبيا
 .١٧١عبدالسالم املسدي ص 

 .وسائل اإلعالم واللغة العربية بني الواقع واملأمول: سلطان بلغيث، يف مقال له بعنوان: هو)  ٣(
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والواقع أن لغة التليفزيون يف شىت الربامج واألفالم ختترق حرمة اللغة اخلاصة 
. اليت يكوا كل إنسان لنفسه، وتتكون فيه من خالل عائلته وبيئته ووطنه

وهناك جمزرة يومية تنحر اللغة العربية يف كل ساعة ودقيقة على الشاشات 
ويرى الباحث أن الوعي باللغة .. مها إن مل يكن يف جمملهاالصغرية يف معظ

ويذكر أن برامج األطفال .. ال خيتلف عن الوعي باحلرية أو الوعي باآلخر
ال تسهم بدورها املفروض يف االرتقاء باملستوى اللغوي لألطفال وأن ) مثالً(

 وضع اللغة عموما على شاشات الفضائيات غري مريح وال يبعث على األمل
وذهب إىل أن اللغة العربية تقع بني مطرقة الفضائيات وسندان .. إال ما ندر

العوملة، وأن دعاة العوملة ما فتئوا يروجون الغتيال اللغات القومية مشككني 
إن عناصر الثبات : مث يقول. يف جدوى قدراا على احليلة يف عصر الكوكبة
أو الوافدة وبالقدر الذي ختدم يف اللغة ليست عقبة أمام عناصر التغري الطارئة 

به لغتنا فإا قابلة خلدمة تطور املعرفة وتكنجة املعلومات، وإذا كانت هناك 
برامج تقدم بالفصحى يف الفضائيات واليت بلغ عددها اثنني وتسعني ومائة 

  ..!!فإا قليلة إىل جانب أن أغلبها سيء التنفيذ واإلخراج
ن اللغة العربية يف وسائل اإلعالم  وحنن نتحدث ع–إحقاقًا للحق–لكن 

املسموعة واملرئية بالذات فإنه ال بد أن نشيد بعدد من املذيعني واملذيعات يف 
اإلذاعة والتلفاز، هؤالء الذين حيرصون كثريا على سالمة النطق وصواب اللفظ 

  .وقليل ما هم.. )١(وعدم الوقوع يف األغالط النحوية والصرفية

                                 
 .جملة التراث العريب. نصر الدين البحرة. اللغة العربية واإلعالم)  ١(



٤٥٧ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

حقا- هناك هل : املبحث اخلامس
ً

 أزمة للعربية يف اخلطاب -
  اإلعالمي املعاصر؟

  .نعم: واإلجابة 
 )١(»غربة اللغة يف فضائنا اإلعالمي«: وهنا أقتبس جانبا من مقال عنوانه

يف الفترة األخرية عرف قطاع اإلعالم العريب فتحا جديدا متثل : جاء فيه
 إىل مغرم ووصلت بالفضائيات العربية اليت حلمت أوصال العرب من مشرقهم

رقعة انتشارها إىل أبنائهم املوزعني يف املهاجر األوروبية واألمريكية واالسترالية، 
هذه الفضائيات اليت باتت جليسة وأنيسة كل عائلة عربية أرست تقاليد وأمناطًا 
تواصلية ولغوية مستجدة، فقد تبنت ملخاطبة مجهورها املتنوع االهتمامات 

...) مصريا ولبنانيا وخليجياً ومغربيا،(غرافية خليطًا هلجيا عربيا واالنتماءات اجل
ها ومذيعاا، ولقد ملع جنم هؤالء واشتد ييستند إىل اخلريطة اجلغرافية لشبكة مذيع

الطلب عليهم فعرفوا مكام وتدلَّلُوا وتنقلوا بني حمطات الفضائيات العربية 
عرفوا ا لدرجة ) شعبوانية( ختاطبية وأوجدوا ألنفسهم حيثيات وأعرافا وأساليب

أن بعض هذه الفضائيات ارتبطت أمساؤهم م، ولقد شكل هؤالء النجوم 
ة الذين باتوا يقلدوا شيءشقت طريقها يف صفوف النا) مرجعية لغوية(

  ..ويتخذوا مثاالً حيتذى
  ماذا فعل هذا الفتح اإلعالمي الفضائي مبجالنا اللغوي؟: وهنا نتساءل

                                 
جملة حوار . لبنانباحث ألسىن من . نادر زكريا. غربة اللغة يف فضائنا اإلعالمي)  ١(

 ٦٤-٦١م من ص ٢٠٠٥نيسان . إبريل. العدد اخلامس. السنة األوىل. العرب
 .بتصرف واختصار



٤٥٨                                                                             المحور الثالث

إن هذا الفتح اإلعالمي الفضائي مل : إلجابة على هذا التساؤل نقولول
ينـزل بردا وسالما على جمالنا اللغوي، فقد خلَّف تأثريات انتهكت باسم 
االنفتاح وزيادة االنتشار حرمة لساننا العريب فمع سطوع جنم العوملة 

ي جديد بظواهرها االستقطابية وثقافتها االستهالكية الفاقعة دخل عامل لغو
 على رأسها بالطبع اإلجنليزية و–إىل فضائنا اإلعالمي، إذ غزت اللغات احلية 

 أكثر فأكثر عوامل املرئي واملسموع وحتديدا ألسنة مذيعي ومذيعات الربط –
ومقدمي الربامج ومروجي اإلعالنات وصوال إىل معدي ومذيعي نشرات 

 يف رحاب اإلجنليزيةات األخبار واألحوال اجلوية ومتددت املفردات والتعبري
جمل مذيعينا ومذيعاتنا وأساليبهم، وتلونت طرائق نطقهم وتنغيمهم ونربهم 
بأساليب ومقترحات واستعارات تقود إىل هذه اللغات، وباتت األدوات 
اللغوية املستخدمة اليوم تشكل مزجيا هجينا يغرف من كل منهم دون أن 

 الثقافية واالجتماعية اليت يصدر عنها حيمل بالضرورة مالمح شخصية البيئة
أو اليت يفترض أن يتوجه إليها أو يكون ثابتا من ثوابت هويتها التعبريية، أما 
واحلالة هذه فالقول جائز من أن حابل اإلعالم قد بات خمتلطا إىل حد كبري 

 حدود وضوابط استخدام كل منهما - من ثَم–بنابل اللغة، ومل تعد 
خدمة اآلخر واضحة املعامل، فالتداخل امللموس بني مستويات وتوظيفها يف 

اللسان العريب املستخدمة اليوم يف خمتلف وسائل اإلعالم واللبس احلاصل يف 
  . )١(الدور املرتقب هلذه الوسائل يطرحان غري استفهام على هذا الصعيد

  :لذا يتساءل املراقب .. 
                                 

 . بتصرف واختصار٦٤-٦١غربة اللغة يف فضائنا اإلعالمي من ص )  ١(



٤٥٩ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

عالم يف الترويج هل تكمن الوظيفة املرجتاه لوسائل اإل.. ترى
والتركيز عليها باعتبارها لغة اإلعالم ! خلصوصيات لغوية معينة وهلجية حتديد

الناهض واملستقطب ولسان حاله املتفرد؟ هل املقصود إمهال كل ما عداها 
  وحصرها يف خلفية املشهد اإلعالمي العريب؟

ا ملستمعيه) تطوير الذائقة اللغوية(ملاذا ال تتضمن أهدافها مسألة 
والتقدم م إىل منطقة تعبريية متوسطة واعتماد صيغ مرنة تقبل وتفهم من 

  اجلمهور العريب األوسع؟
أي املعنيني باملسألة (إن املسئولية امللقاة على عاتق القطب املرسل 

تكاد تقارب إىل حد كبري مسئولية اجلمهور املتلقي، فثقافة ) اإلعالمية عموما
ينبغي أال تغيب عن وعينا اجلماعي أمهية االعتراف اإلرسال وآلياته وكيفياته 

بثقافة املتلقي وحبقه يف إعالم فاعل صحيح، يتماشى مع ارتقاباته وحيترم 
  .ثوابت لسانه العريب يف خمتلف مستوياته

نتشدق بالعاميات يف كل قطر عريب يف أجهزة «ومن األسف أننا 
 األخطاء اللغوية يف اإلعالم املرئية واملسموعة ونطالع صباح مساء مئات

أعمدة صحافتنا ونرغم إرغاما على أن نستمع آلالف احلكايات العامية 
واألحاديث اليت تسقط بني يديها هيبة اللغة الفصيحة من رجاالتنا الكبار 
الذين يشغلون مناصب قيادية يف جماالت العلم والثقافة أو يف جماالت 

  .)١(»السياسة واالجتماع واالقتصاد
جبدية خصوصا ) العامية( إنه ال بد من ضبط التعامل مع ...أجل 

                                 
 .٧٦، ٧٥فتحي أمحد عامر، ص . د. اللغة العربية ضرورة قومية)  ١(



٤٦٠                                                                             المحور الثالث

وسائل اإلعالم املرئية احمللية بتهذيبها وصقلها أو ترقيتها من لدن خبري بأسرار 
اللهجة واللغة الفصحى وتزويد الناس برصيد لغوي جديد يساهم يف ترقية 

  .)١(هلجام أو يصحح نطقهم لأللفاظ العامية ذات األصول العربية

                                 
من املؤمتر الدويل يف . أمين حممد الشيخ. ملرئية داللغة العربية يف وسائل اإلعالم ا)  ١(

 .نسخة رقمية. تطوير تعليم اللغة العربية



٤٦١ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

  ما أسباب هذه األزمة ؟: ملبحث السادسا
صر أسباب عديدة من ألزمة اللغة العربية يف اخلطاب اإلعالمي املعا

  :أبرزها ما يلي
الدعوة إىل العامية وترسيخ احملكيات احمللية واللهجات األمر الذي يعين أا  -١

قافيا تستهدف قطاعا بشريا حمددا وفئة حمدودة متوافقة اجتماعيا وعقائديا وث
منها بالذات يف عاملنا العريب اإلسالمي جيد أن ) املرئية(واملتتبع لوسائل اإلعالم 

الكثري منها قد سلكت العامية يف براجمها وخصوصا الفضائيات العربية، 
وال بد من التقريب . )١(وأصبحت العامية منافسة للفصحى يف وسال اإلعالم

وليس ) الفرع(ى حساب العامية بني العامية والفصحى على أن يكون هذا عل
فال خوف على الفصحى من ) األم أو األصل(على حساب الفصحى 

العامية، وال خوف من على العامية من الفصحى إذا لزمت كل واحدة منهما 
حدودها ووظيفتها امليسرة هلا، أما اخلطر كل اخلطر فهو أن تتقمص العامية 

. ا معا، ويف ذلك يقول دشخصية الفصحى فتضيع العامية والفصحى كالمه
إن الذين ينادون بإحالل العامية لسهولتها حمل الفصحى «: طه حسني 

لصعوبتها أشبه مبن ينادون بتعميم اجلهل ألنه سهل وإلغاء العلم ألنه صعب 
 وال شك أن استعمال اللغة الفصيحة يساعد على التواصل الثقايف بني »املنال

 .)٢(العرب من احمليط إىل اخلليج

                                 
 .نسخة رقمية. أمحد نعمان. عرض تقوميي د. واقع اللغة العربية يف أجهزة اإلعالم )  ١(
 .٩، ٨جملة منار اإلسالم ص . العوملة بني املستفيدين واخلائفني )  ٢(



٤٦٢                                                                             المحور الثالث

املواد املعروضة يف وسائل اإلعالم يف أغلبها تركز على منتجات الغرائز  -٢
 .املعرفة وكذلك لقواعد اللغة الفصحىواملدمرة لقواعد العقل والعلم 

 على حساب أصحاب اخلربة والكفاءة مما نتج ةتعيني أصحاب احلظو -٣
عنه وجود مذيعني ومذيعات ال يتقنون الفصحى بل تئن اللغة على 

 .اكية إىل را ظلم العبادألسنتهم ش
عدم إقامة دورات تدريبية مكثفة لإلعالميني جبميع مستويام تصحح  -٤

هلم أخطاءهم وتأخذ بأيديهم إىل التمكن من النطق باللغة العربية 
 .الفصحى اخلالية من الشوائب واللحن واألخطاء

ه إىل الضعف العام يف اللغة العربية يف مراحل التعليم املختلفة  وهنا ننب -٥
 يف مسائل اللغة العربية وجودب تقدمي دروس تقوية حضورها إلزامي

 يشارك يف االستماع ،صرفها وأصواا وداللتها ومعجمهاحنوها و
إليها العاملون الرئيسيون يف كل ما يتصل باللغة العربية يف اإلذاعة 
والتليفزيون من مذيعني ومذيعات ومقدمي برامج ومترمجى األفالم 

ت والربامج األجنبية وكذلك ضرورة إصدار نشرة بأهم واملسلسال
األغالط امللحوظة مع تصويبها وتعميمها على املسئولني وذويهم يف 

 .اإلذاعة والتليفزيون
الترمجة الرديئة هلا دخل كبري يف األغالط اللغوية، ولذا فإن عرض ترمجات  -٦

دققني اللغويني أمر األفالم والتمثيليات والربامج األجنبية على املراجعني وامل
ضروري وذلك قبل طباعتها وتسجيلها على األشرطة على أن يكون هذا 
شرطًا لشرائها أو ملبادلتها، وبذلك نرتقي بوسائل إعالمنا املسموعة واملرئية 



٤٦٣ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

إىل درجة تقلّ معها األغالط إىل احلدود الدنيا والعالقة بيننا وبني هذه 
 .)١(ؤثر فيهاالوسائل جدلية فهي تؤثر فينا مثلما ن

تشجيع اإلعالم املنحرف الذي يقتل يف الشباب روح املقاومة  -٧
واالنتماء واجلهاد ويشيع بينه اللهو والفاحشة ويصرفه عن حسن 
املقاومة والثأر من العدو الذي اغتصب أرضه وشرد شعبه وقتل أبناءه، 
وال شك أن اإلعالم املنحرف يستخدم لغة منحرفة هزيلة بعيدة عن 

اليت أذاعها اإلعالم املنحرف بني ) الروشنة(قريبة من لغة الفصحى 
شباب األمة لفصلهم عن أصالتهم وقطع الصلة بينهم وبني ماضيهم 
التليد وتارخيهم ايد وتلك خطة من خطط االستعمار املاكرة هلدر 

 ).خري أمة أخرجت للناس(قوة شباب األمة اليت وصفها را بأا 
ليم للتسارع املعلومايت واالنفجار املعريف وقلة عدم مواكبة مناهج التع -٨

الربط بني تدريس اللغة العربية واملواد األخرى لتوسيع جمال التطبيقات 
اللغوية والربط بني اللغة األدبية والعلمية وعدم تقرير سياسة 
استراتيجية للمسألة اللغوية مما يعكس عدم االهتمام باللغة العربية يف 

 .عالم وغيب الثقافة اللغوية عن فضاء الثقافة العامةالتعليم ووسائل اإل
غياب احلزم يف تنفيذ ما يقرر من السياسات اللغوية فجلَّ ما اختذ من  -٩

قرارات على مستوى الوزارات املتخصصة بالثقافة واإلعالم والتعليم 
واجلامعات واامع اللغوية ما زال حبيس األدراج والواقع اللغوي 

قم حيث وصل األمر يف معارضة التعريب يف بعض املأساوي يتفا
                                 

 .١٠٠عاشر باألردن صاملوسم الثقايف ال)  ١(



٤٦٤                                                                             المحور الثالث

الدول العربية إىل نقطة إعالن الدولة رمسية اللغة الرببرية وإىل أن 
أصبحت أغلب الالفتات وواجهات احملالت يف بعض البالد العربية أو 

 .)١(قل يف معظمها باللغات األجنبية
زة اإلعالم هي عدم قيام أجهزة اإلعالم بواجبها حنو اللغة العربية، فأجه -١٠

وحدها اليت يقع عليها عبء نشر وممارسة وإخراج املصطلحات من رفوف 
وخمازن اامع اللغوية إىل الناس يف احلياة العملية وهو اية املطاف وحجر 
الزاوية يف عملية استعمال اللغة العربية السليم والواسع وعالقة اإلعالم باللغة 

وتأثر يف وقت واحد فاإلعالم يستعمل اللغة عالقة وظيفية متبادلة ذات تأثري 
للقيام مبهمته وتبليغ رسالته، واللغة املبلّغ ا تستفيد يف ترقيتها ونشرها على 

إبراهيم . أوسع نطاق ممكن بواسطة أجهزة اإلعالم ويف ذلك يقول د
وال يفوتين أن أشري إىل أن النهوض باللغة ليس مقصورا على «: مدكور

ل هو قبل كل شيء من صنع الكتاب واألدباء والعلماء اامع وحدها ب
 .)٢(»والباحثني ورجال الثقافة واإلعالم

                                 
 . وما بعدها ٢٠٣اللغة العربية والعوملة ص )  ١(
 .أمحد بن نعمان. عرض تقوميي د. واقع اللغة العربية يف أجهزة اإلعالم) ٢(



٤٦٥ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

من مظاهر أزمة العربية يف اخلطاب اإلعالمي : املبحث السابع
  املعاصر

هناك مظاهر عدة تدلنا على أن هناك أزمة للعربية يف اخلطاب 
  :اإلعالمي املعاصر من أبرزها ما يلي 

 واستشراء الضعف يف اللغة عاميات جلَّ وسائل اإلعالمغزو ال: أوالً
العربية حتريرا ونطقا مشل اإلذاعة والتلفاز والصحف، إذ تبث هذه الوسائل 

 هلجات حملية ال متت إىل العربية بصلة بل تغرق يف احمللية إىل – يف الغالب –
  .درجة غري مسبوقة تضيع معها الفصحى بني أهلها

، وعن هذا طاب الرمسي املتهالك بل املتدهورمستوى اخل: ثانيا
 وهو حيدد مظاهر الصدمة العوملية يف ميدان )١(املظهر كتب أحد الباحثني

املستوى الشعيب، واملستوى التقين، : اللغة يف العامل العريب يف ثالثة مستويات 
  .ومستوى اخلطاب الرمسي، كتب يقول عن مستوى اخلطاب الرمسي

يه من أقوى املؤثرات يف وسائل اإلعالم احلديثة ورمبا ألن اخلطاب ف... «
يف كل العصور ويف مجيع البلدان فاملسئول مهما كانت صفته ومرتبته يؤثر على 
سامعيه ومشاهديه منطقه وصوته وفصاحته إذا تفصح وحلنه إذا حلن، وبعض 

 أسرار الرمسيني رزقوا حظًا وافرا من التعلم والتثقف بلغتهم فاستوعبوها وعرفوا
نطقها وأسرار تأثريها يف املتلقي، ورمسيون آخرون مل تسعفهم الظروف بدراسة 
لغتهم إال يسريا أو أم درسوها على كرب فلم يتقنوها، ولكنهم مل حيملوا 

                                 
 .مقاربة ثقافية. اللغة العربية واختراق اهلوية يف عصر العوملة: خبيت بن خريه يف . هو د)  ١(
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أنفسهم على تعلمها وحتسني أدائهم ا وتوصيل أفكارهم وشرح مشاريعهم 
ء ال يقع فيها حىت فتيان ببياا فراحوا خياطبون الناس بلحن فاحش وأخطا

املدارس وبأسلوب مشوش ال يساعد على التأثري يف املتلقي مهما بذلوا من جهد 
ومهما أحاطوا أنفسهم بوسائل اإلعالم اليت يصنعون ا هالة ألنفسهم ويف آخر 
املطاف خيرج خطام مشوش األداء مضطرب املعاين ممسوخ األلفاظ فال يؤثر 

وال إعادة صياغة كالمه ومراجعته وحتريره ومالءمة ول.. يف سامع أو متابع
وقفاته وإشاراته وإعداده للنشر خلرج يف فقرات ال متت إىل أية لغة من لغات 

  .»!!البشر بصلة
إن مثل هذا اخلطاب ال يساعد مطلقًا على تنمية اللغة العربية بل إنه 

ني مسئوليها من رمبا أساء إليها أمام وسائل اإلعالم األجنبية اليت يوجد من ب
يتقن اللغة العربية أكثر من صاحب اخلطاب وحيذق قواعدها وينتبه لألخطاء 

إضافة إىل أن مثل هذا اخلطاب يعطي حجة قوية ملن يتهم ... إذا حصلت
اللغة العربية بالعجز أمام اللغات األجنبية عن أداء دورها يف العلوم 

ين على إتقاا فيما دون العلم أنفسهم غري قادر) محاا(والتكنولوجيا ما دام 
  .والتكنولوجيا وهو اخلطاب العادي

غري أننا جيب أن ننبه إىل أن هذا املظهر وتلك الصورة عن اللغة العربية 
يف اخلطاب الرمسي ليس بالضرورة هو الصورة العامة والشاملة يف البالد 

لعربية العربية فهناك يف بعض البلدان العربية خطاب رمسي حيترم اللغة ا
 رغم – وحيترم مشاعر املواطنني وهويتهم ويشعر معهم بأم مجيعا ويتقنها

 خيوضون معركة احلضارة بسالح لغتهم، واملفترض –بوادر العوملة املتوحشة 



٤٦٧ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

يف أصحاب اخلطاب الرمسي أم محاة الديار والتراث واألوصياء على 
ملوظفني ورجال القدوة احلسنة للشباب وا: األخالق والقيم وهم أيضاً

  .اإلعالم فيما يتعلق باللغة العربية
إذ تتجلى ) ثقافة العوملة(وهذا مظهر من مظاهر : )١(اهليمنة الثقافية: ثالثاً

 –مظاهر ثقافة العوملة يف انتشار بعض أمناط السلوكيات الغربية بصفة عامة 
يه ومعظم  بصفة خاصة فيما يتعلق باملأكل واملشرب وامللبس والترف–واألمريكية 

إخل ويقصد ..مظاهر الثقافة من أدب ولغة ومن أخالق وعادات وتقاليد وعقائد 
واليت من شأا أن ) دول املركز(تلك الثقافة اليت تريد أن تفرضها : بثقافة العوملة 

من خالل قيادة الدول ) األطراف(دد اخلصوصيات الثقافية ألمم وشعوب 
تجديد واحلداثة وحماولة جعل الثقافة الغربية املتحضرة واستحواذها على ثقافة ال

هي الثقافة العاملية ويتم ذلك إما باإلقناع أو باإلجبار والقوة ويؤكد ذلك 
أن الغرب يف استطاعته كسب العامل وقيادته يف « حينما رأى )٢ ()هنتنجنتون(

 يف مجيع ااالت ويتم ذلك ليس بتفوق أفكاره أو قيمه الدينية وإمنا بسبب تفوقه
تطبيق العنف املنظم وكثريا ما ينسى الغربيون تلك احلقيقة، ولكن غري الغربيني ال 

السيطرة على الصناعات : ومن األساليب الغربية للهيمنة الثقافية..»ينسوا

                                 
الصاوي أمحد من منشورات الس األعلى . ة دالقيم الدينية وثقافة العومل)  ١(

 .٧٩م، ص ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦القاهرة ) ١٢١(ون اإلسالمية مبصر العدد شيءلل
صالح . ترمجة طلعت الشباب تقدمي د. صامويل هنتنجتون . صدام احلضارات)  ٢(

 . بتصرف واختصار١١٥-١١٣م ص ١٩٩٨قنصوة،دار سطور 
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وسائل اإلعالم من املواد اإلعالمية، ومن دعائم  واليت منها ما تقدمه )١(الثقافية
م من خالل تكنولوجية الوسيلة ذاا واملادة اليت وسائل اإلعال: عوملة الثقافة

تنشرها وعوملة اإلعالم ذاته واملتمثلة يف الوكاالت العاملية لألنباء إذ جند مثالً أن 
: أربع وكاالت أنباء عاملية غربية حتتكر وحدها اخلرب وتصوغه بكل حرية وهي 

.. )٢ ()الفرنسية، فرانس برس اإلجنليزيةاسوسايتدربرس، يونايتدبرس، رويتر (
ال بد من بنية أساسية تتمثل يف مشروع ثقايف «واملخرج يف عوملة الثقافة أنه 

للدول اإلسالمية يقوم على تعميق وجتذير الصلة بني الواقع املعاصر وتراث األمة 
احلضاري والسعي إىل العناية بالقرآن الكرمي وباللغة العربية والثقافة اإلسالمية 

ة العربية اإلسالمية املهددة بفعل امللوثات الثقافية الوافدة مع للحفاظ على اهلوي
السعي احلثيث لنشر الثقافة اجلادة يف وسائل اإلعالم واالستفادة من املتاح من 

) االنترنت(املنجزات العلمية من احلواسيب اآللية وشبكة االتصال العاملية 
ستفادة من الطاقة واستثمار ذلك أحسن استثمار وحتديث وسائل التعليم لال

البشرية يف خمتلف ألوان النهضة مع التأكيد على غرس وتعميق مفهوم الوالء 
  .)٣(واالنتماء للوطن يف نفوس أبنائه

ومظاهر اهليمنة االتصالية تتضمن ما  .. اهليمنة االتصالية: رابعاً
  :)٤(يلي

                                 
 . بتصرف واختصار١٠٥-١٠٢ القيم الدينية وثقافة العوملة ص)  ١(
 .٣٠١ ، ٣٠٠اللغة العربية والعوملة ص )  ٢(
 .٩العوملة بني املستفيدين واخلائفني ص )  ٣(
 =حممد جنيب . هوية األمة العربية اإلسالمية يف مواجهة التحدي اإلعالمي د)  ٤(



٤٦٩ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

 .لث تصدير الربامج التليفزيونية من الدول املتقدمة إىل دول العامل الثا -١
انتشار مناذج النظم اإلذاعية والتليفزيونية للدول املتقدمة يف دول العامل  -٢

 .الثالث وغلبة النموذج التجاري عليها
 .امللكية األجنبية لوسائل االتصال يف الدول النامية -٣
السيطرة اليت تفرضها الدول املتقدمة على السوق االتصايل الدويل وغزو  -٤

 .لث وتشويهها لألمناط الوطنية للدول املستقِبلةالرؤى الرأمسالية للعامل الثا
هذا عن مظاهر اهليمنة االتصالية بشكل عام، أما مظاهر اهليمنة 

  :)١(االتصالية يف وطننا العريب فتتضح فيما يلي
 اليت –حيث تلعب وكاالت األنباء الغربية : التدفق اإلخباري الدويل  -١

.. نقل املعلومات دوليا دورا بارزا يف عملية -أشرنا إليها سابقًا
.. وصحف العامل تعتمد بشكل كبري أو كامل على هذه الوكاالت

كما أن معظم حمطات التلفزة العربية يعتمد بشكل كامل على 
 .الوكاالت الغربية يف نقل األخبار

 :توردة، ويتضح هذا الدور فيما يليدور الربامج واألفالم املس -٢
ا اال يؤدي إىل خلخلة النظم ي يف هذــ أن تسيد املنتج الغرب–أ 

االجتماعية يف الوطن العريب وذلك من خالل حتطيم النظم السائدة للقيم 
  .واستبدال نظم غربية ا 

  ــــــــــــــ
 -هـ ١٤١٢الصرايرة ضمن املوسم الثقايف العاشر مع اللغة العربية األردين   =

 . وما بعدها بتصرف واختصار٦٦م ص  ١٩٩٢
 .٦٩، ٦٨السابق ص )  ١(
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 متثل هذه الربامج قناة تسويقية للمعايري الثقافية واالجتماعية –ب 
  .واالقتصادية والسياسية للدول الغربية

خالل خلق صور منطية حتمل  تشويه صورة اإلنسان العريب من -جـ 
مضامني سلبية جتسد التخلف والوحشية يف حني ترسم صورا إجيابية لإلنسان 

  .)١(الغريب مرتبطة بالتحضر واإلنسانية
ومن البديهي أن الثقافة حتملها اللغة، واللغة وسيلة لنشر الثقافة، فإذا 

 هيمن علينا هيمن الغرب علينا بثقافته اليت تأتينا عن طريق وسائل اإلعالم
  .بلغته، ويف ذلك خطر على الفصحى  وديد هلا

وهي أخطاء  : األخطاء اللغوية عند الكتاب واإلذاعيني: خامساً
صوتية ونطقية، وأخطاء صرفية، وأخطاء حنوية وتركيبية، وأخطاء معجمية 

وماذا بقي من مستويات اللغة ليكون عرضة للخطأ : وداللية، وأنا أتساءل
  عالميني؟من جانب اإل

وألمهية هذا املظهر تدليال على أزمة العربية يف اخلطاب اإلعالمي املعاصر 
 دعا يمرجعا مهما يف – من وجهة نظري –كتب أحد اللغويني الكبار كتابا قيم 

 أشار فيه إىل أن للغة اإلعالم أثرا يف االرتقاء بلغة الناس أو )٢(أخطاء اإلعالميني
  .. )٣(االحندار ا

                                 
حممد جنيب الصرايرة ضمن . هوية األمة العربية اإلسالمية يف مواجهة التحدي اإلعالمي د)  ١(

ـ ١٤١٢املوسم الثقايف العاشر مع اللغة العربية األردين   .٧٣م ص ١٩٩٢ -ه
من أخطاء اللغة العربية املعاصرة (تابه هو األستاذ الدكتور أمحد خمتار عمر يف ك)  ٢(

. ١٩٩٣م، وط ثانية ١٩٩١عند الكتاب واإلذاعيني ، عامل الكتب، ط أوىل، 
 .مطبعة السالم احلديثة

 .١٩السابق ص )  ٣(



٤٧١ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

  :مث يقول 
وإذا كانت لغة املذيع اإلجنليزي ما تزال معيارا للصواب اللغوي فإننا 
نتطلع إىل اليوم الذي تصبح فيه لغة املذيع العريب معيارا للصواب اللغوي هي 

وإن كان هذه املرة .. األخرى، ورمبا كان أقسى ما وجه إىل اإلذاعة من نقد
ور كمال حممد بشر يف األخبار من عامل لغوي ضليع ما كتبه األستاذ الدكت

التصريح برفع دعوى قضائية تستند إىل الدستور «منذ بضع سنوات مطالبا 
ضد اإلذاعة والتليفزيون فالدستور ينص على أن اللغة يف مصر هي اللغة 

  .)١(»العربية يف حني أن اإلذاعة ال تلتزم بذلك
اإلذاعيني أمحد خمتار عمر يفصل القول تفصيال يف أخطاء . مث أخذ د

  :فذكر
ويعين باملآخذ الصوتية والنطقية تلك : املآخذ الصوتية والنطقية: أوالً

اليت ال تظهر يف النص املكتوب وإمنا يكشف عنها النطق الشفاهي وتدركها 
أذن السامع وهلذا فهي تتعلق باإلعالم املسموع وحده دون املكتوب ويدخل 

اء، وما خيص جانب املعجم ما خيص جانب الصوت واألد: حتت هذه املآخذ
أو ضبط بنية الكلمة بالشكل، وما خيص جانب النمو أو الضبط اإلعرايب، 

  :)٢(واستدل على ذلك مبا يلي

                                 
 .٢٣السابق ص )  ١(
من قضايا اللغة والنحو : وينظر باهتمام أيضا.  وما بعدمها ٤٠، ٣٩السابق ص )  ٢(

 .مرأمحد خمتار ع. د. 
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االستخدام املعيب للوسائل الصوتية غري النطقية إذ يفتقر كثري من  -١
 .املتحدثني إىل الثقافة الصوتية

 .نطق األصوات نطقاً معيباً -٢
 .ة والقمريةالشمسي) أل(اخللط بني  -٣
 .اخللط بني مهزيت الوصل والقطع -٤
 .السبق البصري أو اللساين أو الذهين -٥
 .إدخال بعض األصوات احلشوية أثناء النطق  -٦
  .التخلص بالسكون من حركة اإلعراب -٧

وتتنوع املآخذ الصرفية يف لغة العصر وتتعدد  : )١(املآخذ الصرفية: ثانياً
 قواعد تصريف الكلمات وطرق وهي تلك املآخذ اليت خترج على قاعدة من

أمحد خمتار عمر الحظ اطراد اخلطأ يف األبواب الصرفية . اشتقاقها ولكن د
)  تثنية أخ– استعمال كال وكلتا –تثنية املقصور (أخطاء التثنية : (اآلتية

 اخللط بني اسم الفاعل واسم -أخطاء اجلمع ، أخطاء النسب وجتاوزاته
 التداخل بني الفعل الثالثي ارد –رد  ضبط عني الثالثي ا–املفعول 

  ). أخطاء اإلسناد–واملزيد باهلمزة 
وتتعدد املآخذ النحوية والتركيبية يف : املآخذ النحوية والتركيبية : ثالثا

لغة اإلعالميني والكتاب املعاصرين وهي تلك املآخذ اليت خترج على قاعدة 
أحكام العدد : (ة اآلتيةالنحو والتركيب ويطرد اخلطأ يف األبواب النحوي

 أخطاء الضبط – أخطاء االستثناء – صرف املمنوع من الصرف -وأخطاؤه
                                 

 . وما بعدها ٥٣السابق ص )  ١(



٤٧٣ مظاهر أزمة العربية في الخطاب اإلعالمي المعاصر 

 إثبات – مشكالت التفضيل – أخطاء اإلضافة – أخطاء النفي –اإلعرايب 
 عدم املطابقة يف التذكري – حذف ما يستحق اإلثبات –ما يستحق احلذف 

 غموض العبارة –يادة الواو  ز– عدم املطابقة يف االسم املوصول -والتأنيث
  ). تعبريات وتركيبات خاطئة–

ويدخل حتت هذه املأخذ األخطاء : املآخذ املعجمية والداللية : رابعاً
اليت تتعلق بضبط الكلمات أو ببنية األلفاظ أو مبعانيها وكذلك ما يتعلق 

 –اخلطأ يف ضبط بنية الكلمة : (بكتابة بعض الكلمات كتابة خاطئة ومنها 
 اخلطأ يف – أخطاء كتابية – اخلطأ يف بنية الكلمة –طأ يف ضبظ األعالم اخل

وقد ضرب الباحث أمثلة )  صور من اخللط بني املتشاات–داللة الكلمات 
  .جلميع األخطاء اليت ذكرها 

وال شك أنه حني يصدر غلط من هذا املذيع أو تلك املذيعة يف اللغة 
 حيسب أن هذا – والراشد أحيانا –ىت أو النحو أو الصرف فإن الطفل أو الف

هو الصواب فإذا تكرر مرات عديدة رسخ يف الذهن حىت يعسر اقتالعه يف 
بعض األحيان نظرا ملا تتمتع به العادة من قوة تتغلغل يف ثنايا املزاج 

من أين تتسرب األغالط إىل وسائل اإلعالم : لكن لنا أن نتساءل . )١(والعقل
إن تسرب : ية منها خباصة؟ ولإلجابة عن ذلك نقولعامة واملسموعة واملرئ

  :هذه األغالط يرجع إىل األسباب اآلتية 
 .الضعف العام يف اللغة العربية يف مراحل التعليم املختلفة -١
 .الترمجة الرديئة هلا دخل كبري يف األغالط اللغوية، وقد ذكرنا  ذلك آنفاً -٢

                                 
 .جملة التراث العريب. نصر الدين البحرة، .اللغة العربية واإلعالم) ١(
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جة أن بعضهم شيوع اللهجة العامية واإلصرار على استخدامها لدر -٣
هل ميكن االستغناء عن العامية يف وسائل اإلعالم؟ والضعفة : يتساءل 

املهازيل جييبون بالنفي متعللني بسهولة التعبري بالعامية وأا تؤدي إىل 
حرارة احلوار وصدقه ولعدم االعتياد على الفصحى وهي عللٌ واهية، 

عيب يف  على – أبداً –تدل على ضعف الذين يرددوا وال تدل 
الفصحى ولذا بات واجبا على الغيورين على الفصحى أن حيققوا 

 تتوفر –كما يقول عبدالقادر املغريب –سالمة اللغة، وسالمة كل لغة 
 :بأمرين

 احملافظة على إرثها املميز هلا من غريها كنوع تأليف الكالم وطرق -١
 .إيراده وخصوصيات أساليبه وروعة بيانه

واألخذ ا حنو التطور مع تطور أهلها زحزحتها عن اجلمود -٢
املتكلمني ا فيجدون فيها املرونة املواتية هلم يف التعبري عن أفكارهم 

إنه جيب التوفيق بني هذين : دثات حضارم وبدائع تطورهم وقالومستح
األمرين جهد الطاقة فال ندع االستمساك بأهداب لغتنا املوروثة يقف يف 

التطور وتدخل اللهجات العامية إىل حد أن تطغى سبيل تطورها وال تساير 
  .)١(على لغتنا الفصحى وتعمل على حتطيمها فتموت ومتيتنا معها

ظهور فئة جديدة من مذيعي ومذيعات اإلذاعة والتلفاز : سادساً
لقيطة ) فرانكوآراب(بالذات ممن يرتدون مالبس غريبة ويتحدثون لغة 

                                 
. ، مطبعة الرسالة١٤٧أنور اجلندي ص . اللغة العربية بني محاا وخصومها ) ١(

 .٣٠٨ ص٣٢جملة امع اللغوي بدمشق م: وانظر
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يف املاضي يتمسكون بأهداب وذلك بعد أن كان املذيعون واملذيعات 
االحتشام ويتحدثون العربية اخلالية من أي ألفاظ أجنبية مقحمة بل 
ويسارعون إىل ترمجة أية لفظة أجنبية قد ترد على لسان أي من ضيوفهم 

 –حرصاً منهم على اللغة القومية ، أما اآلن فعليك أن تراجع برامج التلفاز 
 اخلاصة وتشاهد بعض الربامج الشبابية  سواء يف القنوات احلكومية أو–مثال 

وبرامج األغاين حىت تصاب باإلحباط من حجم االعتداء على اللغة العربية 
وبالتايل حجم اخلطر احملدق بأحد أبرز مقومات هويتنا ال سيما يف ظل 
تراجع الفصحى أمام العامية يف حياتنا وظهور لغة غريبة تعرف بلغة 

 صارت متداولة على نطاق واسع يف – قبال  وقد أشرنا إليها–) الروشنة(
صفوف العامة واألغرب أنك جتد هلا  امتداداً واضحاً على األلسنة ملذيعي  
اإلذاعة والتليفزيون من اجليل اجلديد، كما متتلىء ا حوارات األفالم 
السينمائية املصرية والعربية دون أية رقابة على حمتوى هذه الدعايات املدمرة 

 تلكم هي أبرز مظاهر أزمة الفصحى يف –. )١( اللغة والذوق معاًلكل قواعد
  .اإلعالم العريب املعاصر

                                 
 . حممد وهبانأمحد. اهلوية العربية يف ظل العوملة د)  ١(
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   ؟األزمةكيف خنرج من هذه : املبحث الثامن
وبعد أن ذكرنا أسباب األزمة ومظاهرها ندلف إىل احلديث عن 

  : يف عدة أمور أبرزها ما يلي -من وجهة نظرنا-العالج والذي يتمثل 
اجع أو مستشار لغوي متخصص يف مجيع ضرورة تعيني مر -١

املرافق اليت تصدر عنها أدبيات للتداول والنشر وحماولة تعميم ذلك يف 
اإلدارات العامة ويتأكد ذلك يف حالة وسائل اإلعالم على اختالف 

، بل إننا نذهب إىل ضرورة وجود دائرة من املراجعني املدققني )١(أنواعها
 يتابعون نشرات -خاصة– يف وسائل اإلعالم اللغويني ذوي األهلية والكفاءة

األخبار والربامج واألعمال املترمجة وغريها من أجل تصويب ما يرد فيها من 
أغالط ولفت أنظار املسئولني عنها مباشرة عن طريق االتصال م شفهياً أو 

 .كتابياً وميكن استشارم يف أثناء إعداد نشرات األخبار
تؤمن بالرسالة احلضارية للغة العربية ضرورة وجود إرادة سياسية  -٢

وحتمي اهلوية الثقافية حبماية لساا ففي ذلك ترسيخ للكيان العريب الكبري 
 .)٢(وتقوية لدعائمه

جيب أن يدرك اإلعالميون وغريهم وأن يفطنوا إىل أن اجلوانب  -٣
اللغوية ليست مقصورة على قواعد اإلعراب والتصريف فحسب ، فاللغة 

                                 
اللغة العربية (م حتت عنوان ٢٠٠٢من توصيات ندوة الرباط اليت عقدت سنة )  ١(

 ).إىل أين ؟
اللغة العربية (م حتت عنوان ٢٠٠٢من توصيات ندوة الرباط اليت عقدت سنة )  ٢(

 ).إىل أين ؟
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ة تؤخذ على مراحل وتلقن على مستويات عدة، ولذلك منظومة متكامل
ينبغي أن يتقن الطالب يف املعاهد اإلعالمية والكليات املتخصصة اجلوانب 

النطق، بنية الكلمة، النهايات اإلعرابية، تركيب اجلملة، : اللغوية األساس
 قواعد اإلمالء والترقيم، الدالالت الدقيقة املعاصرة لأللفاظ والتراكيب، وأن
يتقن األصوات واملعجم واللهجات والقراءات وعلم اللغة واألصوات، مث 
يواصل دراسة اللغة والتمكن منها يف مراحل أخرى خاصة أثناء املمارسة 

وجيب أن ندرك أن تدريس قواعد اللغة العربية وسيلة وليس غاية، .. املهنية
  .وأن غرضها الفهم السليم والتعبري الصحيح يف الكتابة واحلديث

جتنب سلبيات العوملة ومواجهة خطر العوملة الثقافية بالذات إذ ال  -٤
ينبغي أن نكون عومليني أكثر من العومليني أنفسهم فننساق وراء مفهومات مل 
تتضح بعد ونبدي من احلماس للعوملة على أا املخرج إىل التنمية على 

ؤدة دون حساب ظروفنا اخلاصة اليت تقتضي منا التريث دون التوقف والت
، مع األخذ يف االعتبار أن االخنراط يف تيار )١(العجلة، والتأمل دون اإلبطاء

الختاذ «العوملة الذي متثله اآلن منظمة التجارة العاملية قد ترك هامشاً جيدا 
التدابري الالزمة حلماية القيم الدينية واألخالقية والتراث الثقايف والصحة 

                                 
 العربية العدد كتيب الة. علي النملة . د. وقفات حول العوملة ويئة املوارد البشرية )  ١(

العوملة اجلديدة :  وانظر أيضاً ٢٦، ٢٥م ص ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالث والسبعون 
مركز . بريوت. سيار اجلمل. مفاهيم عصر قادم. واال احليوي للشرق األوسط 

 .٢٦٨م ص ١٩٩٧الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق 
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نب سلبيات العوملة احلفاظ على اللغة ال سيما ومن جت. )١(»البشرية واحليوانية
اللغة العربية اليت ارتبطت بالدين والقرآن واحلديث والتراث العريب 
واإلسالمي واليت تعد من أهم املالمح اليت تكون هوية األمة ومتيزها عن 
غريها من األمم، فاللغة والدين مها العنصران املركزيان ألي ثقافة أو 

يف كتابه ومن هنا فإن أي حتد لثقافة ) هنتنجتون( ذلك حضارة، كما يؤكد
حممود / ويف هذا الصدد يقول األستاذ الدكتور. )٢(ما ينطوي على حتد للغتها
أثناء حديثه عن العوملة يف ) اإلسالم يف عصر العوملة(محدي زقزوق يف كتابه 

نب السلبيات ولسنا ِبدعا بني األمم عندما نعمل على جت.. «: اال الثقايف 
اليت قد يكون هلا تأثري ضار على هويتنا الثقافية فالدول الكربى أيضا تعمل 

 يف نظر كتاب –إذ يعد الدين حىت اليوم .. على احلفاظ على هويتها الثقافية
 أحد املكونات الرئيسية ألي حضارة –معاصرين مرموقني يف الغرب 

ن هنا بات واجبا علينا أن نتخذ وم . »باإلضافة إىل اللغة والتاريخ والثقافة
خطوات جريئة ملواجهة خطر العوملة الثقافية بعدم التخلي عن اهلوية الدينية 

 ووجب وجوبا ضروريا على من يريد )٣(واألخالقية والثقافية األصيلة،

                                 
كتيب الة . أسامة جعفر فقيه. منظمة التجارة العاملية واستحقاقات العضوية ) ١(

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠العربية العدد احلادي والثالثون، الرياض، 
الرياض ، مكتبة العبيكان، . أمحد بن حممد الضبيب . اللغة العربية يف عصر العوملة) ٢(

 .١٣م، ص ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
األعلى من منشورات الس . حممود محدي زقزوق . د. اإلسالم يف عصر العوملة) ٣(

 .١٥م، ص ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ون اإلسالمية ، العدد الثالث عشر، القاهرة شيءلل
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اللحاق بأنظمة العوملة الثقافية التمسك بعقيدته وقيمه الدينية ولغته األصلية 
يتقبل ما تنتجه أنظمة العوملة مركزا على االستفادة من وهويته مث بعد ذلك 

التكنولوجيا ومن أنظمة العوملة ما ال يتعارض مع هذه القيم، ولنا يف 
التكنولوجيا الغربية (قدوة حسنة يف ذلك فقد أطلقوا شعار ) اليابان(

وكان هذا الشعب الواعي حذرا جدا منذ بداية النهضة ) والروح اليابانية
 نقله عن الغرب فلم يفرط إطالقا يف قيمه وعاداته وتقاليده ولغته، احلديثة يف

االهتمام باإلعالم العريب : كذلك من خطوات مواجهة خطر العوملة الثقافية 
املراكز  : )١(واإلسالمي حبيث يكون قدوة حيتذى ا ويشمل اإلعالم هنا

م الصحيح اإلسالمية بالدول األوروبية وهي جمال خصب للدعوة إىل اإلسال
إذا ما استخدم االستخدام األمثل هذا باالضافة إىل اإلعالم املقروء واملشاهد 
كما هو احلال يف القنوات الفضائية اليت جيب أن تقوم بدورها املنوط ا يف 
نقل احلقائق والبعد عن اإلعالم املأجور، وجيب أيضا أن تطور الربامج الدينية 

واكب التقنيات العاملية وتستفيد من حبيث تتشابه مع تطورات العصر وت
 .)٢(إجيابيات العوملة وتنبه إىل سلبياا

ضرورة إصدار قانون سياسي ملزم حبراسة اللغة العربية واحملافظة عليها  -٥
 فالدول – كما قلنا –فلسنا يف احلفاظ على اهلوية الثقافية االسالمية بدعا بني األمم 

                                 
 .٨٥ ، ١٥السابق ص ) ١(
، وانظر ١٢٩، ١٢٨، ١٢٥الصاوي أمحد ص . د. القيم الدينية وثقافة العوملة) ٢(

عبداللطيف العبد ضمن املؤمتر . د. دور الدعوة اإلسالمية يف عصر العوملة: أيضاً 
 .٣٦٦م، ص ١٩٩٩سفة اإلسالمية ، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة، الرابع للفل
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ى احلافظ على هويتها الثقافية، وأقرب األخرى تعلم أيضا يف عصرنا احلاضر عل
يف السنوات األخرية ) فرنسا( ما قامت به – إىل جانب أملانيا –األمثلة على ذلك 

من إصدار تشريع حلماية اللغة الفرنسية وحتريرها من سيطرة املصطلحات واملفاهيم 
 لغة إذ بأمر القانون أصبح حمظور على الفرنسيني أن يستخدموا أية . )١(األجنبية

أجنبية يف خطام العام وإال تعرضوا لغرامة تصل إىل ألفي دوالر، القانون صدر منذ 
زمن يف سياق اإلصرار الفرنسي على الدفاع عن اهلوية الثقافية يف مواجهة هجمة 

 اليت أوصلتها األقمار الصناعية إىل بيوت الفرنسيني حىت جنح اإلار اإلجنليزيةاللغة 
سبة عالية من املشاهدين واختراق ألسنتهم األمر الذي أزعج األمريكي يف جذب ن

حراس املشروع الفرنسي واستنفرهم لالحتشاد وحماولة استنقاذ الذات املهددة بكل 
أي مواطن ) لزوم الفرنسية(مينع القانون الذي أطلق عليه . )٢(ما ميلكون من قوة

لفاظاً أو عبارات مماثلة فرنسي من استخدام ألفاظ وعبارات أجنبية طاملا أن هناك أ
كافة الوثائق : تؤدي ذات  املعىن يف الفرنسية وااالت اليت يسري عليها احلظر هي

واملستندات واإلعالنات املسموعة أو املرئية املعروضة على اجلمهور وكافة مكاتبات 
الشركات العاملة على األرض الفرنسية، وبوجه خاص فإن اإللزام باستخدام اللغة 

نسية يشمل احملالت التجارية واألفالم الدعائية اليت تبث عرب اإلذاعة والتليفزيون الفر
أكثر من ذلك فإن القانون اشترط على اجلهات احمللية واحلكومية أال متول سوى 
املؤمترات والندوات اليت تكون الفرنسية لغتها األساسية ، كما منع نشر أعمال تلك 

                                 
 .٨٥ ، ٥٧اإلسالم يف عصر العوملة ، ص ) ١(
، نقالً عن رسالة يف احلسد واحلزن للكاتب ٦٨اللغة العربية ضرورة قومية ص ) ٢(

 .م٧/٦/١٩٩٤اإلسالمي فهمي هويدي لألهرام يف 
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ا أجانب بلغتهم األصلية ما مل تكن مصحوبة مبلخص املؤمترات واألحباث اليت قدمه
مكتوب بالفرنسية، إنه اعتزاز الفرنسيني بلغتهم وويتهم الثقافية اليت يعتربوا األرقى 
واألرفع وبذلك كان السهر على محايتها والدفاع املستميت عن حياضها مستمرا 

 .)١(من جانب الدولة يف الداخل واخلارج
املذهب الفرنسي على املستوى : ذهبني واالجتاهني وحني نقارن بني امل

الرمسي والشعيب، واملذهب العريب على املستوى الرمسي والشعيب سنجد أن 
املذهب الفرنسي جاد يف احلفاظ على اللغة الفرنسية وإعالء شأا والسهر على 
شيوعها وذيوعها يف كثري من األقطار اإلفريقية واآلسيوية واألمريكية ومبلغ 
احلرص على سالمة الفرنسية يكمن يف إحاطتها بقانون يكفل هلا السيادة على 
سائر اللغات، أما حنن اصحاب املذهب الثاين فننظر للعربية على أا ثقيلة 

وال ينجذب إليها املتعلم . القواعد صعبة التطبيق ال تستجيب للمتعلم بسهولة
 ومن مثَّ رب من استعماهلا بتلقائية ألا كثرية التشعب تثري الضجر والضيق،

حىت وإن بدت رشيقة عذبة تتناغم يف مجلها وتراكيبها ومل نلتفت إىل أا 
ضرورة قومية جتمع مشل العرب وتعلي من شأن كيام وتربز قيمة هويتهم 

) فرنسا(وليس األمر مقصورا على . )٢(وترتفع باإلنسان العريب إىل أعلى مكانة
 العاميات املدرسة واجلامعة ومنعوا استعماهلا يف دخول) األملان(فقد حرم 

، كما أدركت دول العامل املتطورة أمهية )٣(احملكمة والربيد والصحافة واإلذاعة
                                 

 .٦٩، ٦٨اللغة العربية ضرورة قومية ص ) ١(
 .٧٠ص ، اللغة العربية ضرورة قومية) ٢(
 .٢٠٣علي أبو القاسم عون ص . اللغة العربية والعوملة د) ٣(
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اإلعالم يف االرتقاء بلغتها الرمسية وجعلته خادما للسان من حيث الترويج له 
ناك ما مثال ه) كندا(واشهار املواليد وتصحيح األخطاء وتقومي احمليط، ففي 

 التابعة حلكومة كيبك جتوب الشوارع وتصحح أمساء »بشرطة اللغة«يعرف 
 اإلجنليزية stopاحملالت والالفتات وإشارات املرور وقد كلفتها حتوير إشارة 

ويذكر هذا ..  ألف دوالر ٦٠٠ الفرنسية أكثر من arretإىل ) قف(مبعىن 
هد يف طريقه إشارة العمل مبوقف العالمة مولود قاسم رمحه اهللا حني شا

، )١(مكتوبة بإثبات الياء فاشترى عند عودته علبة طالء وحذف الياء) حذارى(
واصدرت إمارة رأس اخليمة بدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة قرارا بتغرمي 

  .كل من يكتب الفته بغري اللغة العربية
رصا االهتمام باجلانب القانوين والتشريعي يف عملية التطوير ح -٦

على ضبط مساره والتحكم يف نتائجه من خالل وضع قوانني تصادق عليها 
اجلهات الرمسية املختصة لغرض هيبة اللغة والزام أفراد اتمع واهليئات 
واجلماعات ووسائل اإلعالم باحترامها طبقا للقانون أسوة مبا هو عليه األمر 

  .- كما ذكرنا –ل على سبيل املثا) فرنسا(يف بعض الدول الغربية ومنها 
إن لغة اإلعالم يف عصر العوملة ال تستقر على حال فهي يف تطور 
مطرد ال يكون دائما يف خدمة اللغة ولكننا ال منلك أن نعزل أنفسنا عن تيار 

وبذلك جنعل اللغة العربية يف خدمة ) اإلعالم العوملي(العوملة وننأى بلغتنا عن 
ا للغة العربية وخادما هلا، وذا حنمي اإلعالم وندفع باإلعالم ليكون حامي

لغتنا اجلميلة وننميها ونرتقي إىل مستوى التحدي اإلعالمي العوملي الذي 
                                 

 .جملة تراث. عقدت بالشارقة . ندوة اللغة العربية وحتديات العصر ) ١(
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 .احلضارية والثقافية: يواجهها وبالتايل يواجه هويتنا 
وملا : إيالء اللغة العربية األمهية اليت تستحقها يف السياسات اإلعالمية -٧

ي جمموعة مبادىء وقواعد وضعت لترشد األنظمة كانت السياسات اإلعالمية ه
إيالء : اإلعالمية يف سلوكها فإن مما يتعني أن يكون يف مقدمة هذه املبادىء والقواعد

اللغة العربية األمهية اليت تستحقها يف تلك السياسات واحلفاظ عليها باستخدامها 
بني طريف العملية على النحو السليم مع السعي من أجل أن تكون أداة تواصل طيعة 

 .للرسالة اإلعالمية) املتلقي(املرسل واملرسل إليه : اإلعالمية 
ضرورة مواجهة التحديات اإلعالمية اليت تواجه األمة العربية  -٨

فعلى الصعيد اإلعالمي تواجه األمة العربية واإلسالمية حربا : )١(واإلسالمية
عدم : أوالً: ثالن مها نفسية متواصلة يقابلها على اجلانب اآلخر مظهران مما
حامد ربيع رمحه اهللا . فهم األبعاد واملعركة والتحدي فاملعركة كما يقول د

ليست اقتطاع جزء من األرض، والتحدي ليس جمرد مشكلة منع الوحدة، 
وإمنا السعي حنو تفتيت احلضارة العربية اإلسالمية من خالل ثالثة أبعاد 

 :يكمل بعضها بعضا
 -ب. غرب والصهيونية لتحطيمهاالمية يسعى ال إرادة عربية إس–أ 

 وحضارة تريد أن - تريد أن حتتويه وحتركه خلدمة أهدافها جـخصم
  .تتفتت مقوماا متهيدا لعملية االبتالع الكلية والشاملة

فهم خاطىء لطبيعة العملية اإلعالمية وأدواا ورسم : ثانياً
مية احملصنة واملؤهلة استراتيجياا ويتمثل ذلك بغياب الطاقات اإلعال

                                 
 .٨٢املوسم الثقايف العاشر مبجمع اللغة العربية باألردن ص )  ١(
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ة مع إغفال واضح يحلعملية اإلعالمية صورة عفوية وسطوالتعامل مع ا
لألبعاد احلضارية يف العمليات االتصالية، يرافقه حالة المباالة واضحة يف 

فإن التحديات اليت : إعطاء العمل اإلعالمي وزنه احلقيقي وخالصة القول
يف مجيع مناحي احلياة الثقافية واالجتماعية تواجهها أمتنا العربية اإلسالمية 

البحث يف إعادة : واالقتصادية والفكرية هي حتديات تقتضي بالضرورة 
الذات العربية اإلسالمية اليت يسعى لبنائها وحتديد مساا وتوطيد دعائم 
عالقاا بالشعوب اإلسالمية وتفتحها اإلنساين على كل ما هو حق وخري 

حرية الفكر واحترام حقوق ( لنا إال بتوطيد دعائم وعدل، ولن يتم ذلك
لكي يستطيع الفكر العريب على خمتلف اجتاهاته أن يبدع وأن ) اإلنسان

يضيف إضافات جديدة وأصيلة إىل فكر األمة العربية واإلسالمية وثقافتها 
حضارة  ومنجزاا احلضارية ومن أجل استعادة أمتنا دورها احلضاري يف بناء 

أن نتساءل إما أسس هوية األمة أو ولنا هنا ..متقدمة ومزدهرةإنسانية 
مقوماا ؟ أمامنا أكثر من اجتهاد، فهناك من يرى اإلجابة يف اإلسالم عقيدة 
ونظاماً للحياة، وهناك من يرى اإلجابة يف العربية لغة وثقافة ويف التراث ويف 

ة وقبلها كانت مواجهتها للتحديات اخلارجية والداخلية يف العصور احلديث
اهلوية تتحدد بالعرببية لغة وثقافة وباإلسالم قاعدة وحمتوى، وهذا ما نؤمن به 
ونذهب إليه إذ يالحظ أن مجاهري األمة العربية حتفظ يف وجداا هذا الترابط 
بني اإلسالم والعربية كما يتبني ذلك يف فترات التأزم احلاد أو الشعور 

 .)١(باألخطار اليت دد كيان األمة
                                 

 .١٩٩، ٨٩اللغة العربية باألردن ص املوسم الثقايف العاشر مع )  ١(
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ولكي يتحقق : )١(محاية اللغة العربية مما يراد ا ويحاك ضدها -٩
 .ذلك ال بد من إقرار اآليت وتوكيده وتفعليه

غوية وهو نقل يراعي لال  استمرار النقل الذي تقوم به اامع-أ 
  .األصول اللغوية املقررة يف معاملة األلفاظ األعجمية

تيسري وصوله إىل كل نشر ما يتم نقله بإشراف اامع و–ب 
  .املؤسسات الثقافية والتعليمية

تشجيع املسار اإلعالمي وتوجيهه التوجيه السليم يف انتهاج -جـ 
سبيل لغة عربية ميسرة سواء أكان ذلك يف اإلعالم املكتوب أم املسموع أم 
املرئي وهذا األخري أكثر انتشارا فهو يصل إىل كل بيت عريب عن طريق 

الستفادة من هذه الوسيلة يف نشر العربية امليسرة السليمة الفضائيات توجب ا
وجعلها حتل حملّ اللهجات الدارجة ألا اللغة األقوى على حتقيق التواصل 

  .واألقدر على محاية الثقافة العربية اإلسالمية ونشرها 
جعل الفصحى لغة التواصل بني اتمعات العربية يف مجيع أقطارها –د 

 سهلة وميسرة يف اخلطاب السياسي واالجتماعي والديين وذلك باتباع لغة
وطرد اللهجة من األوساط االجتماعية على مراحل حىت حتل الفصحى حملّها 

  :وأهم وسيلتني لتحقيق ذلك مها 
ة يف رياض األطفال ويف املرحلة األساسية من التعليم شيءالتعامل مع النا-١

 .ث يف هذه املقامات باللهجة الدارجةباللغة العربية الفصحى امليسرة ومنع التحد
                                 

. جملة كلية الدعوة اإلسالمية بلبيبا. علي أبو القاسم عون . اللغة العربية والعوملة د) ١(
 . بتصرف واختصار٢٠١-١٩٨العدد التاسع عشر من ص 
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إلزام احملطات الفضائية العربية باستعمال اللغة الفصحى يف لقاءاا -٢
وندواا وبراجمها وعدم السماح هلا بعرض أفالم الكرتون املترمجة إىل 
اللهجات الدارجة وال األفالم السينمائية املدبلجة باللهجات الدارجة 

 تكون وسيلة محاية للغة والثقافة ال أن تكون كذلك، فالفضائيات جيب أن
 أن تكون جماال رحبا – كذلك –أداة مسخ ومعول هدم هلما، وجيب 

وان ـللتواصل الثقايف الذي ينشر اللغة الفصحى ألا أداة الثقافة وعن
أن تكون ميدانا للصراع اللهجي الذي يستهدف يف حقيقته وية ال هـال

 . ينضوي حتت لوائها كل عريب مسلمالقضاء على اللغة الفصحى اليت
 ولوج عامل الفضائيات بثقل لغوي يصنع اللسان القومي ضرورة -١٠

وينشىء اإلحساس بالعزة عند التحدث بالعربية، فقد باتت الفضائيات اليوم 
مكونا أساسيا من مكونات قوى التحول اللغوية اليت متلك القدرة على فرص 

ين اللغوية والفكرية من أمناط استجابات وتوجهات يف عقول املشاهد
ال بد من استغالل الرسالة اإلعالمية للفضائيات العربية مبا : أيضاً. )١(لغوية

خيدم اللغة العربية ويرتقي ا ، وإنتاج املصطلحات العربية وتروجيها إعالميا 
واملتابعة املستمرة ألنشطة اامع اللغوية ومراكز التعريب وتوظيف جهودها 

 ونقل الوعي باللغة العربية من مستوى النخبة إىل مستوى اجلماهري، إعالميا،
واستثمار الثورة اإلعالمية ومن خالهلا موجة البث الفضائي العريب يف تعزيز 
الوحدة العربية اإلسالمية والعمل على إعادة االنسجام للنسيج اللغوي 

                                 
 .جنيب بن خرية. اللغة العربية واختراق اهلوية يف عصر العوملة مقارنة ثقافية) ١(
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ملذيعني وتقليص اللجهات، كذلك ال بد من تنمية القدرات اللغوية لدى ا
 .)١(وتنقية الفضائيات من شوائب اخلطأ اللغوي

تلكم هي أبرز أنواع العالجات اليت ميكن أن نقضي ا على أزمة لغتنا 
 أن ميكن – عز وجل –العربية يف اخلطاب اإلعالمي املعاصر، ونسأل اهللا 

القائمني على أمر اخلطاب اإلعالمي من تفعيلها وتطبيقها تطبيقا عمليا لتعود 
عربية على ألسنة اإلعالميني صحيحة سليمة، فصيحة بليغة، إنه ويل ذلك ال

  .والقادر عليه
 وعلى آله –وصلى اهللا وسلم على أفصح من نطق بالضاد سيدنا حممد 

  .وصبحه أمجعني

                                 
 .سلطان بلغيث. الم واللغة العربية بني الواقع واملأمول وسائل اإلع)  ١(
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  اخلامتــــة
وبعد أن عشت برهة مباركة من الدهر مع هذا البحث اللغوي 

  :يليأستطيع أن أخرج بنتائج عامة أبرزها ما 
 روم فال يزدهر اإلعالم ويرتقي ويتطأن اللغة هي عصب اإلعال: أوالً

  .إال إذا ازدهرت اللغة وارتقت وتطورت
  .أن اإلعالم يعد أخطر وسيلة يف نشر اللغة وتنميتها: ثانياً
أن وضع اللغة العربية يف وسائل اإلعالم وضع غري مريح وحالتها : ثالثاً

  .فيه حالة ليست سوية
  . أن هناك أزمة حقيقية متر ا لغتنا العربية يف اخلطاب اإلعالمي املعاصر: رابعاً

  .رصد البحث أهم أسباب األزمة: خامساً
  .أن هناك مظاهر عدة تدل على أن هناك أزمة للعربية يف وسائل اإلعالم: سادساً

  كيف خنرج من هذه األزمة؟: أجاب البحث عى سؤال مهم هو: بعاًسا
 يرى الباحث أن العمل على تطبيقها من األمهية وذلك يف عشر نقاط

مبكان حىت تغدو لغة اإلعالم خالية من األخطاء غري مشوبة باللحن 
واالحنراف وبذلك نكون قد قدمنا خدمة جليلة للغتنا العربية اليت اختارها 

: كرمي ، وصدق اهللا العظيم إذ يقولربنا سبحانه لتكون وعاء للقرآن ال
 نزل به الروح األمني على قلبه لتكون من * رب العاملني وإنه لتنـزيل من

  .١٩٥-١٩٢ الشعراء املنذرين بلسان عريب مبني
  . اإلخالص يف القول والعمل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا وارزقنا  
تتم وآخر دعوانا أن احلمد له رب العاملني ، واحلمد هللا الذي بنعمته   

  .الصاحلات
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  اجع واملصادرأهم املر
 ٨٤(كتاب األمة . نور الدين بليبل. االرتقاء بالعربية يف وسائل اإلعالم (

 .م٢٠٠١الدوحة 
 لس . د. اإلسالم يف عصر العوملةحممود محدي زقزوق من منشورات ا

القاهرة . إلسالمية، العدد الثالث واخلمسونون اشيءاألعلى لل
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

  الطبعة . دار املوقف العريب . حامد ربيع . د. اإلسالم والقوى الدولية
 .م١٩٨١األوىل 

 ثانية دار الفكر لطبعة الإبراهيم إمام ا. اإلعالم اإلذاعي والتليفزيوين د
 .م١٩٨٥.  قاهرةلا. العريب 

 م١٩٨٤حممد سيد حممد عامل الكتب، القاهرة، . د. اإلعالم واللغة. 
  سديعبدالسالم امل. د. اتقوا التاريخ أيها العرب. 
 حممد . اخلطاب اإلعالمي وغموض املفهوم واختالف أدوات التحليل د

 .شومان
 عبداللطيف العبد ضمن املؤمتر . دور الدعوة اإلسالمية يف عصر العوملة د

 .م١٩٩٩الرابع للفلسفة اإلسالمية، كلية دار العلوم ، جامعة األزهر 
  دصدام احلضارات صامويل هنتخبون ترمجة طلعت الشياب تقدمي .

 .م١٩٩٨صالح قنصوه، دار سطور 
  هـ ١٤١٩جملة منار اإلسالم . العوملة بني املستفيدين واخلائفني - 

 .م١٩٩٨
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 ال احليوي للشرق األوسط مفاهيم عصر قادمسبار . العوملة اجلديدة وا
بريوتز مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق . اجلمل 
 .م١٩٩٧

 باحث ألسين من لبنان . نادر زكريا . عالمي غربة اللغة يف فضائنا اإل .
) نيسان(بريل إ. العدد اخلامس. السنة األوىل. جملة حوار العرب 

 .م٢٠٠٥
 دار النهضة العربية . سامي الشريف. رؤية نقدية د. الفضائيات العربية

 .م٢٠٠٤القاهرة 
 لس . الصاوي أمحد . القيم الدينية وثقافة العوملة دمن منشورات ا

 -هـ ١٤٢٦) ١٢١(ون اإلسالمية بالقاهرة، العدد شيءعلى للاأل
 .م٢٠٠٥

  صحيفة النورة ، مؤسسة الوحدة . كيف نصون لغتنا يف عصر اإلعالم
 .م٢٠٠٧للطباعة والنشر 

 دار اجليل ، بريوت. طبعة األوىل ال. عبدالعزيز شرف. اللغة اإلعالمية د ،
 .م١٩٩١

 ا وخصومهمطبعة الرسالة. ر اجلنديأنو. االلغة العربية بني محا .
 .القاهرة

 لس . اللغة العربية ضرورة قومية دفتحي أمحد عامر من منشورات ا
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩) ٤١(العدد . ون اإلسالمية مبصرشيءاألعلى لل

  مكتبة . الرياض. أمحد بن حممد الضبيب . اللغة العربية يف عصر العوملة
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 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢العبيكان، 
 أمين حممد عبدالقادر الشيخ . ربية يف وسائل اإلعالم املرئية داللغة الع

ضمن املؤمتر يف تطوير تعليم اللغة العربية جامعة ماالنج احلكومية نوفمرب 
 .م٢٠٠٨

  جملة التراث العريب. نصر الدين البحره. اللغة العربية واإلعالم. 
  جنيب بن خرية. ية مقاربة ثقاف. اللغة العربية واختراق اهلوية يف عصر العوملة. 
 جملة كلية الدعوة . علي أبو القاسم عون. اللغة العربية والعوملة د

 .العدد التاسع عشر. اإلسالمية بليبيا
  مع اللغوي بدمشق م٣٢جملة ا. 
 عبدالعزيز شرف دار الكتاب املصري . د. املدخل إىل وسائل اإلعالم

 .م١٩٨٩القاهرة 
 المة أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري املصباح املنري تأليف العامل الع

 .م١٩٨٧مكتبة لبنان 
  من أعمال جممع اللغة العربية بالقاهرة. املعجم الوجيز. 
  من أعمال جممع اللغة العربية بالقاهرة. املعجم الوسيط. 
 حممد ناصر اخلوالدة. مفهوم اخلطاب كوسيلة اتصالية د. 
 رون ط مكتبة مصباحعلي عجوة وآخ. مقدمة يف وسائل االتصال د .

 .م١٩٨٩جدة 
 أمحد خمتار . من أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني د

م ١٩٩٣م والطبعة الثالثة ١٩٩١عمر ، عامل الكتب ، الطبعة األوىل 
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 .مطبعة السلوم احلديثة
  منظمة التجارة العاملية واستحقاقات العضوية أسامة جعفر فقيه كتيب

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ية العدد احلادي والثالثون الرياض، الة العرب
  مع اللغة العربية األردين يف هـ  ١٤١٢املوسم الثقايف العاشر- 

 .م من منشورات جممع اللغة العربية  األردين١٩٩٢
  اللغة العربية إىل : (م حتت عنوان ٢٠٠٢ندوة الرباط اليت عقدت سنة

 )أين؟
 جملة تراث. عقدت بالشارقة . لعصر ندوة اللغة العربية وحتديات ا. 
 حممد . هوية األمة العربية اإلسالمية يف مواجهة التحدي اإلعالمي د

ضمن املوسم الثقايف العاشر مع اللغة . جامعة الريموك. جنيب الصرايرة
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢العربية األردين 

  لى حال إطاللة ع(أمحد حممد وهبان . د. اهلوية العربية يف ظل العوملة
جامعة . كلية األنظمة والعلوم السايسية ) اهلوية يف مصر والعامل العريب

 .امللك خالد
 اجلزائر . أمحد بن نعمان . واقع اللغة العربية يف أجهزة االعالم عرض تقوميي د. 
  وسائل اإلعالم والفصحى املعاصرة جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة العدد

 .م٢٠٠١الرابع والتسعون 
  سلطان بلغيث. وسائل اإلعالم واللغة العربية بني الواقع واملأمول. 
  يئة املوارد البشريةلة . علي النملة. د. وقفات حول العوملة وكتيب ا

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤العربية العدد الثالث والسبعون 
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  فهرس احملتويات
  ٤٣٦.......................................................مةاملقد

  ٤٤٠................................حتديد املفاهيـم: املبحث األول

  ٤٤٣...................................اللغة واإلعالم: املبحث الثاين

  ٤٤٨.........دور اإلعالم يف نشر اللغة العربية وتنميتها: املبحث الثالث

  ٤٥٤....................لغتنا العربية يف وسائل اإلعالم: املبحث الرابع

 أزمة للعربية يف اخلطاب اإلعالمي -حقًا-ل هناك ه: املبحث اخلامس
  ٤٥٧......................................................املعاصر؟

  ٤٦١.......................ما أسباب هذه األزمة ؟: املبحث السادس

  ٤٦٥ربية يف اخلطاب اإلعالمي املعاصرمن مظاهر أزمة الع: املبحث السابع

  ٤٧٦....................كيف خنرج من هذه األزمة ؟: املبحث الثامن

  ٤٨٨...............................................اخلامتــــة

  ٤٨٩..........................................أهم املراجع واملصادر

  ٤٩٣...............................................فهرس احملتويات



  بني القياس ومواكبة العصر
  ٍرؤية صرفية أللفاظ يف لغة اإلعالم 

    إعداد   

  الفوتاويبنت أمحد  ميمونة . د
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  :املقدمة  
 لغوياً توسعاً يشهدان العامل على الثقايف واالنفتاح املعريف التوسع إن

 هذا. وخمرجاا مصادرها تنوع على واإلعالم اخلطاب لغة يوم كل به تطالعنا
 واملستجدات األحداث ملواكبة العصر مقتضيات فرضته الذي احلتمي التوسع

 تظهر وآخر يوم وبني واملقاصد، واملذاهب تاالجتاها عن فضالً واملخترعات،
 جاءت الذي املعىن اتضح إذا األلسنة ا وتنطلق األقالم، تتداوهلا جديدة ألفاظ

  .وصياغة صوتاً متاثلها أخرى صيغ عنها تتكاثر أن تلبث ما مث له،
 وأَمركَة سعودة: قالوا ما، بدولة مسلكاً أو فكراً يلحقوا أن أرادوا فإذا 

ةوبنرة، حنرصوالقياس ومصرياً، وحبرينياً وأمريكياً سعودياً جعله يقصدون وم 
 أو باإلسالم األمر إحلاق ويف والسيطَرة، الوسوسة: يقارب سابق ذلك يف

  .وكَثُر تنوع مما ذلك وحنو.. وشرعنة أَسلَمة،: يقولون الشرع
 جذورها لبحث ري،قص غري زمن منذ األلفاظ هذه أمام الوقوف وكان 

 برؤية فيها تبحث علمية وقفة إىل حتتاج أا األمر أول وظننت وصياغتها،
 ملا تلح عادت حىت أمهية، ذات غري لعلها عين الفكرة هذه دفعت مث صرفية،
 على املتحدثني وعند اإلعالم، وسائل شىت يف تداوهلا وكثرة شيوعها رأيت

 املقاالت عناوين بعضها احتل قد بل عملهم، وميادين اهتمامام، اختالف
 بعد - اهللا بعون فعزمت املؤسسات، حىت بل وامللتقيات، الندوات ومسميات

  :إىل دف صرفية برؤية دراستها على -يل تيسر ما مجع
 هي اليت اإلعالم، وسائل تناقلته مما األلفاظ هذه من أمكن ما حصر -

 .واملصطلحات األلفاظ لشيوع ثر مصدر
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 استخداماً، فيه تتردد الذي السياق خالل من اللغوي املعىن حتديد -
 هذا عن أكشف أن عندي األمر استقر مث الصحافة، إىل ابتداًء وتوجهت
 عصرنا يف هي إذ ؛)االنترنت (املعلومات شبكة خالل من االستخدام

 إن هلا، املستخدمة داللتها وبيان األلفاظ، شيوع مقاييس من واحدة هذا
 من اإلعالم وسائل لكل حمضناً تعد الشبكة هذه إن مث أمهها، تكن مل

  ومرئية مسموعة وحمطات صحف من اإللكترونية مواقعها خالل

 ليتبني الصريف القياس على وعرضها األلفاظ، هذه وأوزان صيغ دراسة -
 القياس عن شذت ألفاظاً ولد التسارع أن أم للقياس، موافقة هي هل

 يف صيغ بني ألفاظ من حصره مت ما حصيلة وتنوعت. عنه وبعدت
  .النسب ويف اجلموع ويف املصادر،

 ضرب على االقتصار رأيت للبحث مهيت املؤمتر هذا استنهض وحني 
  باب، ويلمه قاعدة جتمعه التنوع هذا من

 ما أو مصادره،: الرباعي صيغ على جاء ما دراسة يف األمر فاحنسر
  :يلي ما لدراسةا هذه يف املنهج وجممل وداللة، وصيغة وزناً، به أحلق

 وردود مواضع إىل وتوثيقات إشارات ترد أن األمر أول التوجه كان .١
 وشاع كثرت وملا وحوارات، برامج أو صحف، من األلفاظ هذه

 أن رأيت فقد املعلومات، شبكة يف عنها البحث عند خاصة استخدامها
 احلرة واملوسوعة ، االقتصادية صحيفة مثل اإللكترونية املواقع من بعضا
 عدد يصل وحدها االقتصادية  ففي الشيوع؛ هذا حجم إليضاح يكفي
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 أو كثريا ذلك عن بعضها ويقل املرات، مئات إىل األلفاظ بعض تكرار
 تناوهلا على الرأي واستقر بال، ذي ليس أمراً التوثيق فصار قليال،

  .قليالً إال مصادرها إىل إرجاعها عن يغين فشيوعها ودراستها،

 األمر فاستلزم به أحلق وما الرباعي، باب من كان فاظأل من مجع ما .٢
 األوزان وفق تصنيفها فآثرت والدراسة، العرض يسهل هلا تصنيف وضع
 .إحلاقًا املزيد الثالثي إىل ارد الرباعي من متدرجة عليها جاءت اليت

 .هجائياً ترتيباً مرتباً فيه الزيادة حرف وفق املزيد باب يف الترتيب يتم .٣

 القياس أصل تتبع يف األمهية بالغ أمر ومصادره الصرف كتب ءاستقرا .٤
 .األلفاظ هلذه

 للمصادر قاعدية صرفية بدراسة التقدمي ترك إىل الدراسة توجهت .٥
 .ودراستها األلفاظ عرض يف موجزا ذلك سريد وإمنا والزيادة، والتجرد

 هلم إذ القاهري؛ العربية اللغة جممع قرارات إىل الرجوع من بد ال كان .٦
 هلم أن فوجدت املستحدثة، األلفاظ من عدد حول وحبوث وقفات
 مراحل يف ظهر مما ألفاظ من سيعرض ما بعض استخدام بإجازة قرارات
 هذه إىل إشارات وستكون ... وحوسبة وعولَمة عصرنة: حنو مبكرة

 .مواضعها يف القرارات

.وخامتة ةومقدم مبحثني يف تكون أن الدراسة هذه طبيعة واقتضت  
  .املقدمة -
 .ارد الرباعي مصدر وزن على ألفاظ: األول املبحث -
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 .بالرباعي أحلق ما وزن على ألفاظ: الثاين -

 .والتوصيات النتائج وفيها: اخلامتة -

  .األجر وعظيم والفائدة والسداد، العون أسأل فاَهللا. ..وبعد
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  ارد الرباعي مصدر وزن على ألفاظ: األول املبحث
 دحرج، بعثَر،: حنو ) فَعلَلَ ( هو واحد وزن له ارد الرباعي الفعل  
،سوسلَ ولْز١(وزنني أحد القياسي ومصدره ذلك، وغري...ز(:  
: سبق مما املصدر فيصري آخره، يف املصدر هاء بزيادة فَعلَلَة:  األول 
  .وزلْزلَة وسوسة، دحرجة، بعثَرة،

 ِزلْزال، ِوسواس،: فيقال آخره، قبل املصدر ألف بزيادة ِفعالل: اآلخر 
  .وِدحراج ِبعثَار: قياساً ويقبل

 الباب، هذا يف متنوعاً جاء -الدراسة موضع - األلفاظ من واحملدث
  :مطلبني يف عرضها يقتضي منها مجع ما ودراسة

   

                                 
/ للزجاجي اجلمل ،١/٢٠٦ املقتضب ،٤/٨٥ الكتاب:يف سألةمل ا هذه تنظر) ١(

 التسهيل  شرح ،١/١٧٧ :الشافية شرح ،٢/٥١٤ للميداين الطرف نزهة ،٣٦٨
 .٣/٢٨٤اهلوامع مهع ،١/٢٢٥ االرتشاف ،٢/٧٢٢ العمدة شرح ،٣/٤٧٢مالك البن
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  ).المعرب ( العربية باألبنية ألحق ما: األول المطلب 
 غري يف ملعان املوضوعة األلفاظ من العرب استعملته ما: "هو عربواملُ

 األلفاظ عن قوله اجلواليقي عن نقل مث ،)١(املزهر يف السيوطي قاله ،"لغتها
 على ويطلق احلال، باعتبار عربية األصل، باعتبار عجمية هي: "املُعربة
  .ذلك غريو... وجلام، استربق، : ومثاله. )٢ (.."دخيل: املُعرب

 الستقراء جمال وال وكثري، قدمي العربية اللغة يف املُعربة األلفاظ ودخول
 تناول هو هنا واملهم ،)٣(وحديثاً قدمياً الطرح ثابتة فهي هنا، القضية هذه

 على اإلعالم وسائل لغة يف وبكثرة استخدامها استحِدث اليت األلفاظ
 مجِرى وأُجِرى العربية، فدخل أعجمي أصل من تولد ما ا وأعين تنوعها،
  .منه واشتقاق فيه تصرف من يعتريه فيما العريب، الكالم

 هذا أمام وقفة من بد ال األلفاظ من مجع ما سرد يلي أن وقبل
  العريب؟ حكم املُعرب اللفظ يعطَي هل: السؤال

 أن على العربية علماء اتفق: أقول السؤال هذا عن ولإلجابة      
 ملا: "سيبويه قال العريب، مجرى أُجِري العربية يف أُدِخل إذا املُعرب اللفظ
 باحلروف احلروف يلحقون كما كالمهم ببناء أحلقوه يعربوه أن أرادوا

                                 
)١/٢٦٨) ١. 
 .١/٢٦٩ وأنواعها اللغة علوم يف املزهر) ٢(
 مهع بعدها، وما١/٢٦٨: ج  املزهر ،١/٤٤ املنصف ،٤/٣٠٣ الكتاب: ينظر) ٣(

  .بعدها وما ٤٧ ص واحلديث القدمي يف التعريب ،٣/٤١٩ اهلوامع
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 يف حاله عن حاله غريوا رمبا: "... أم موضحاً ذلك على زاد مث. )١("العربية
 احلرف مكان فأبدلوا بية،العر احلروف غري بالعربية إحلاقهم مع األعجمية

 ،)٢ (..."الزيادة مكان وأبدلوا احلركة، وغريوا غريه، عربياً للعرب هو الذي
 االشتقاق يف حىت بل والضبط، والنقص بالزيادة فيه يتصرف أنه معناه وهذا
 جيرى ما على فيجرى منه، ويشتق: "السيوطي قال نفسه، األمر على جيري
 ،)لُجم: (مجعه) ِلجام( :حنو منه، واشتقاق فيه تصرف من العريب على

 ،)أجلَِم أجلَم، (واألمر املاضي الفعل منه ويتصرف) لُجيم: (وتصغريه
  . )٣ (..."والفرس للرجل ملْجم وهو ،)اإلجلام (ومصدره

 إعراب يف نفسه واألمر. )٤(األلفاظ هلذه واجلمع التثنية مسألة يف ذلك ومثل
 جين ابن قول مفهوم وهذا وبناًء، إعراباً العريب اللفظ معاملة لتعام فهي األلفاظ، هذه
 رفع كاطِّراد صار اطَّرد ملا اإلحلاق هذا ألن: "غريها من بالعربية أحلق عما حديثه يف

 لفظت العرب تكن مل وإن فترفعه، )٥ ()اخلَشكَنانُ طاب: (تقول أنك ترى أال الفاعل؛
 من تبينه ما كبنائك كالمهم يف األعجمي هلموإدخا.. أعجمية ألا الكلمة ذه

                                 
 .٤/٣٠٤ الكتاب) ١(
 .٤/٣٠٤ الكتاب) ٢(
 .١/٢٨٦ املزهر) ٣(
 .١/٢٩٣ السابق املصدر) ٤(
 واللوز بالسكر ومتأل احلنطة، دقيق خالص من تصنع خبزة هي: اخلَشكُنان) ٥(

  .الوسيط املعجم : ينظر .فارسية كلمة وهي ، وتقلى والفستق
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)بر١ (.."القياس يف وغريه) ض(.  
 فستكون عربياً؟ فيصري العريب كالم يف املُعرب هذا يدخل هل أما

 أحلقت اليت األلفاظ من احملدث عرض بعد القضية هذه أمام وقفة هناك
  .العربية باألبنية

ا راسةالد هذه جمال هي اليت األلفاظ إىل وعودقد -سريد كما– فإ 
 وزن على جميئها يف التقت أا تبني وبدراستها معربة ألفاظ من تصرفت
  :هي األلفاظ هذه ،)فَعلَلَة( وزن به وأعين ارد، الرباعي من املصدر

 :أتمتة )١
: معناها يف تقابل وهي املعاصرة، اللغة يف كثرياً اللفظة هذه وتستخدم

 املصانع، وأتمتة اإلدارية، األعمال أتمتة: فيقولون اآليل، التشغيل أو املَكْننة،
 تدخل دون يعمل ما كل على يطلق مصطلحاً فصارت التجارية، األتمتة

 ذلك من واهلدف احلاسوبية، الربامج وعلى اآلالت، على فيه معتمداً اإلنسان
   .)٢(والوقت اجلهد وتوفري وجتويده، اإلنتاج زيادة

 بال – وهي ،Automatic اإلجنليزية) توماتيكوأ (من اللفظة هوهذ
 حمتفظة العربية، األمساء مجِرى وأُجِريت العربية، دخلت معربة كلمة -شك

                                 
 .١/٤٤ املنصف) ١(
 صحيفة يف وقفت وقد ، واإلداريني االقتصاديني تعبريات يف اللفظة هذه تكثر)   ٢(

  .وضعم مائة من أكثر على وحدها االقتصادية
 املوسوعة: - com.aleqt.www  االلكترونية االقتصادية صحيفة: يراجع

                                            .org.wikipedia.www ).ويكيبديا (احلرة



٥٠٤ المحور الثالث

  .اآلخر بعضها يف ومتصرف حروفها، ببعض
 املُعربة، للكلمة األصلية باحلروف مقارنة) فَعلَلَة (وزون على) أتمتة(و

  .آخرها يف املصدر ءها وجود مث
 وزن على هلا آخر تصريف يف للفظة ا هذه استخدام يف ويتوسعون

: أي. نفسها الداللة وتعطي. مؤتمتة أنظمة مؤتمتة، آلة: يقال املفعول اسم
  .)١(آيل عمل إىل يدوي عمل من وحتويله العمل، يف اآللة إدخال

 معاين من أن إذ ىن؛ومع لفظاً تقبل -أرى فيما –) أتمتة (ولفظة
: قدمياً قيل ما حنو )٢(املسمى لعمل يصاغ أن ارد الرباعي يف) فَعلَلَ(
)صموص قَرم(فتكون حفره، إذا ،))٣(الِقر تمال وما اآلالت لعمل) أَت 

  .تقدم كما اإلنسان فيه يدخل
 :أَفْغنة) ٢

 Afghanistan أفغانستان األعجمي اللفظ من صرفت كلمة وهي

 بالد كان ما وهو حديثاً، آسيا قارة من دولة على تطلق فارسية كلمة وهي
  .)٤( األفغان بالد : بالعربية وتعين.قدمياً فارس

                                 
            org.wikipedia.www : يراجع  )١(
 .٣/٤٤٨ التسهيل شرح:  ينظر)  ٢(
 ويطلق الصائد، حفرة وهي للتدفئة، تستخدم حفرة هي والِقرماص الِقرموص،)  ٣(

 ).قرمص (مادة اللسان: ينظر.. الطائر عش على
 يف وسيار بني للتصادم مانعة أو ، حاجزة دولة لتكون الدولة هذه أنشيءت ) ٤(

 =  :ينظر . اجلنوب من اهلندية القارة على تسيطر كانت اليت وبريطانيا الشمال،



٥٠٥ بين القياس ومواكبة العصر؛ رؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعالم 

 بعض يف) أفغانستان (املُعرب أصلها مع اشتركت) أَفْغنة (ولفظة
 وزن على تكون أن ألمكن الصريف امليزان على عرضت ولو حروفها،

: ".. السيوطي قول تقدم وقد ثابت، املُعرب قواعد يف وهذا ،)فَعلَلَة(
 من صورة واملصدر".  فيه تصرف من العريب على يجرى ما عليه فيجرى

 بالفعل جاء). ِلجام (لفظ يف بالتصرف السيوطي مثَّل فحني التصرف، صور
  .)١(اإلجلام: ومصدره وأجلَِم، أجلَم: منه

 ؛مصدر أا على محلناها إذا) فْغنةأَ (لفظة على يصدق نفسه والقول
 األربع حروفه أن قدرنا إذا ارد الرباعي من وهو) فَعلَلَة (الوزن وافقت فقد

  .آخره يف املصدر هاء بزيادة أصلية
 ويقصد السياسي، االستخدام يف جرت اليت األلفاظ من) أَفْغنة (ولفظة

 أفغأَِنستان دولة حنو ساتوالسيا واحلدود واالجتاهات األفكار تصري أن ا
  .)٢(باكستان حدود من ا اقترب ما بذلك ويراد

 :أَمركَة) ٣
 ا ويقصد املعاصرة، االستخدامات يف شيوعاً األلفاظ أكثر من وهي

: يقال واألعمال، والسياسات النظم يف: أي أمريكية، صبغة األمر إعطاء
 ،)٣( السياسة وأَمركَة الصناعات، ةوأَمركَ األفكار، وأَمركَة النظم، أَمركَة

  ــــــــــــــ
 ، اإلسالمي العامل جغرافية .٣٣٥ص الزوكة حممد اإلسالمي، العامل جغرافية  =

 .١٧٨ ص ،٢ج شقلية أمحد
 .البحث هذا من)  ٤  (ص عليه الكالم تقدم وقد ،١/٢٦٨ املزهر: ينظر)  ١(
 ogr.wekibidia.www  :  يراجع) ٢(
 = واقتصادياً سياسياً معينة بدول استخدامه يتعلق مما متداول كثري األلفاظ هذه مثل) ٣(



٥٠٦ المحور الثالث

 لفظة لتظهر الكلمة وصرفت املُعربة،) أمريكا (Amirica لفظ من وهي
 .ارد الرباعي صور من) فَعلَلَة (وزن يف) أَمركَة(

 والتحول بيان، مزيد إىل حيتاج ال واضح األحرف يف واالشتراك
 ، )أَمركَة ( الوليدة واللفظة ، )أمريكا (األم الكلمة بني بين فيهما الصريف
: االشتقاق ويف ) كرمأَت (الفعل صيغة يف فيقال صرفياً، عليه حيمل مما وغريه

 علماء أجازه مما الثابت على محالً ذلك جواز يف خالف وال ،)متأمِرك(
  .املُعرب مع التعامل يف العربية

  ــــــــــــــ
 ... عرقَنة، مصرنة، سعودة،: حنو قليل غري منها وسريد ذلك، وحنو وعلمياً  =

 ، أملانيا من أَلْمنة: حنو ثلةاملما األلفاظ من عدد على وقفت وقد. وغريها
 سياسية مدلوالت حتمل وكلها إسبانيا، من) أَسبنة(و فرنسا، من) فَرنسة(و

      أا إال املعاصرة اللغة يف تكرارها لقلة عنها احلديث وتركت واقتصادية،
   .املتسارعة اللغوي االشتقاق حركة على واضح دليل    

                  .www.aleqt.com -  www.wekibidia.ogr :يراجع



٥٠٧ بين القياس ومواكبة العصر؛ رؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعالم 

 : بلْقَنة) ٤

 شبه تشكل األوروبية القارة من قطعة لقانوالب ،Balkans البلقان من وهي
 كوسوفو، ألبانيا،: (الدول وتضم البلقان، جبال سلسلة من امسها واشتق جزيرة،
  ).اليونان مقدونيا، كرواتيا، األسود، اجلبل صربيا، واهلرسك، البوسنة

 ضمن لتكون ) مولدافيا سلوفينيا، رومانيا، ( الدول ذه ويلحقون
 وإمنا اجلزيرة، شبه يف سابقتها مع تقع ال كانت وإن نالبلقا دول منظومة
  .)١ (ا يلحقوا جعلهم بينها والتارخيي السياسي االرتباط

 العربية، اللغة استخدامات ضمن لتدخل عِربت أعجمية لفظة وهي
 ) بلْقَنة ( لفظة املتحدثني ألسنة على جاء حىت العريب، مجرى وتجرى
 التوجه على -كسابقتها– لتدل  العربية؛ أُدِخلت اليت الكلمة من تصريفاً

 جممله يف املدلول ويرتبط ، متعددة دويالت إىل املنطقة تقسيم حنو السياسي
 منظور من يسمى تقسيمي صراع أي أصبح فقد ، والعنف العرقي بالتطهري
  .)٢(  )بلْقَنة : ( سياسي

 على جاء مما جيعلها آخرها يف املصدر هاء ووجود ،)فَعلَلَة (ووزا
  .كثري وغريها وزلْزلَة، ودحرجة بعثَرة،: مثل ارد للرباعي املصدر وزن

 هذا يف سريد مما وحنوها) بلْقَنة أَمركَة، أَفْغنة، (األخرية الثالثة وهذه
 معىن على -أرجح فيما– يحمل أن ميكن الدول بأمساء معناه يرتبط مما الوزن

                                 
 : ويراجع .  بعدها وما ٢٤٦ ص املعاصرة السياسية اجلغرافيا أسس: ينظر) ١(

  ٢٠٠٧ Encarta   موسوعة
   .ogr.wekibidia.www :  يراجع )٢(



٥٠٨ المحور الثالث

 الدول هذه حماكاة يعين احملدثة التعبريات هذه فاستخدام ؛)١(سمىامل حماكاة
  .وتغيريات أحداث من اعتراها ما أو فكرها، أو سياستها أو نظامها يف

 :صوملَة) ٥

 ،Somalia )٢(الصومال وهي معني ببلد ارتباطها يف كسابقتها وهي
 فكرة أو بلد أو شعب إحلاق يف نفسها املعاين على للداللة اللفظة وتستخدم

 واجلوع العجز من عنها عرف مبا اقتصاديا وترتبط.بالصومال نظام أو
 ظهرت -يبدو فيما – العربية بالبنية ملحقة الكلمة كانت وملا )٣ (.والقرصنة

 ، )فَعلَلَ ( وزن على) َ صومل ( منها الفعل فيكون نفسه التصريف خط يف
  ).صوملَة( : فيكون املصدر هاء بإحلاق مصدره يصاغ مث

 ):قَوقَلَة (غَوغَلَة،) ٦ 
 حديثاً، تستخدم صارت وما والقاف، بالغني، تكتب هكذا

 البحث وصار املعلومات، شبكة على البحث حمرك وهو ،Google وأصلهما
 العريب بالبناء واإلحلاق ،)٤()قَوقَلَة (أو ) غَوغَلَة (يسمى احملرك هذا طريق عن

 من تعريبها يف ظهر ما إال وترتيبها حروفه عدد يف تغيري أي يدخله مل واضح

                                 
 ٣/٤٤٨ التسهيل شرح: ينظر ) ١(
 يف فاستقر الشجر، هو الصومل أن) ل م ص ( مادة العرب لسان يف استوقفين) ٢(

 غري أصل ذات أو دخيلة أا يذكر مل إذ األصل؛ عربية الكلمة تكون قد أن رأيي
 .أعلم واهللا. عريب

 com.aleqt.www: يراجع    )٣(
 .com.aleqt.www : يراجع )٤(
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  .فقط اهلاء بزيادة منها املصدر وجاء والقاف، الغني بني اختالف
 :قَبرصة) ٧

 بالضم) قُبرص ( هي -سابقاً مر كما– دولة املعىن يف إحلاق وهو
 ال: "دريد ابن قال. موضع: بالسني) قُبرس: ( هي العرب لسان ويف فالسكون،

   .)١(قُبرس: له يقال موضع الشام ثغور يف أن: التهذيب عن ونقل" عربياً سبهأح
 يدخل الذي اإلبدال ضروب من والصاد السني بني التغيري هذا ولعل

  .لغريه زمن ومن آلخر، جنس من األلفاظ من قليل غري
 وقَبرصة الدول، قَبرصة :)٢(فيقولون حديثاً تستخدم) قَبرصة (ولفظة

 السياسي الوضع واقع من وذلك ، واالنشقاق التقسيم ا ويراد لول،احل
  ) .قربص (جلزيرة

 :نمذَجة
 يف جاء الشيء، مثال وهو ، اُألنموذج : ويقال ، النموذج من وهي

 اإلجنليزية اللغة ويف ،)٣(بالفارسية) نموذَه (من معرب أنه: الوسيط املعجم
 حيث الفارسي؛ لفظها من هو الكلمة هذه حلق الذي والتغيري ، Modelهي

 عليه جاءت الذي والوزن ،)نمذَجة (لتكون وصرفت العريب، بالبناء أُِحلقت
  ) .فَعلَلَة (هو

                                 
 ).قربس ( مادة العرب لسان ينظر) ١(
   www.alriyadh.comمرهون اجلليل عبد مقال. الرياض صحيفة:  يراجع )٢(

  .www. ALwasatnews.com نويهض وليد مقال. الوسط صحيفة     
  .ومنوذجات مناذج على جيمع أنه وفيه ، ) األمنوذج ( لوسيطا املعجم : ينظر (٣)



٥١٠ المحور الثالث

 أمثلة وتوليد إنشاء: ا ويقصد كثريا، النمذَجة كلمة وتستخدم
 شاريعامل ونمذَجة والنظريات، األفكار نمذَجة : ذلك يف فيقال ومشاات،

 علمية، نمذَجة: فيقال توصف وقد العالقات، ونمذَجة ،واإلجراءات،
  )١(كثري ذلك وحنو ... واضحة ونمذَجة

 على جاءت أا أجد مل واحدة لفظةٌ األلفاظ هذه من مجعت مما وبقي
 تأخريها فرأيت العربية، بأبنية أحلق مما وهي )فَعلَلَة( الرباعي املصدر وزن
  : وهي.ألفاظ من سبق ما لترتيب راعتبا دون

 :دمقْرطَة) ٨
 يونانية وهي ،Democracy ) دميقراطية ( من الكلمة هذه وصِرفت

 دمقْرطَة: قوهلم حنو يف وتستخدم الشعب، أو الناس حكم: وتعين األصل،
  .)٢(ذلك وحنو ...والعالقات اإلعالم، ودمقْرطَة والقرار، الدولة،
 الذي) فَعلَلَة (الوزن خالفت فقد هنا تصرفت اليت ةالوليد اللفظة ماأ
 مل إنه قلت إن ذلك من أبعد إىل أذهب قد بل السابقة، األلفاظ عليه جاءت

 هذه وزن يف واجتهاداً ،)٣(وغريه للثالثي القياسية األوزان من أٍي على يأِت
 الوزن وهذا سداسية، كلمة لكوا) فَعلَّلَة (وزن على تكون قد الكلمة

 ارد، الثالثي يف يكون األوزان من والسماعي قياسياً، وزناً ليس املفترض
                                 

 يف العربية اللغة جممع أقرها اليت األلفاظ من   com.aleqt.www:  يراجع)  ١(
 .٣٧٦ ص واألساليب األلفاظ: ينظر القاهرة،

    ineo.alhadath.ww   -  com.aleqt.www : يراجع )٢(
 .٣٧٦ إىل ٣٧٢ص من) وأوزانه املصدر (الصرف علم يف املفصل املعجم: ينظر) ٣(



٥١١ بين القياس ومواكبة العصر؛ رؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعالم 

  .األوزان قياسي فهو غريه أما
 من رغمال على اللفظة هذه أن -أعلم واهللا- هنا الرأي فيكون

 أا إال العربية باألبنية أحلقت اليت األلفاظ من لكثري ومقاربتها شيوعها،
  .!نظر فيه األمر د؟تر أو تقبل فهل. القياس خالفت

ب، من واالشتقاق التعريب، قضية يف بدء على وعودريدخل هل املع 
  .عربياً؟ فيصري العريب يف

 األلسنة على جرى وما معربة، ألفاظ من تقدم ما عرض بعد: أقول
 فيه تكلم ما هو القياس على يسري ما وفق باالشتقاق فيها التصرف من

 رجلٌ: (تقول العرب أن الفارسي نقل املسألة هذه مثل ففي العربية، علماء
: " جين ابن فسأله -أعجمي والدرهم- الدراهم كثري : أي ،)مدرِهم
 إذاً فهو كالمهم على مِقيس لكنه بارجتال؛ ليس: قال ؟ ارجتاالً اللغة أفترجتل

 ذوات من عرضها السابق األلفاظ حال يوافق النقل وهذا .)١("كالمهم من
 وهلا واضح، فيها االشتقاق ألن العرب كالم يف فتدخل عجمية،األ األصول

  .الكالم تركيب يف ويقع القياس، يف نظائر
 ليماثل إال ذاك فما العربية أدخل حني تغيري من األعجمي دخل ما أما

 مما وغريها...) وبلْقَنة، وأَفْغنة، أَمركَة، (لفظة فهذه ووزناً، اشتقاق العريب
 وسوسة، (العربية نظائرها على قياساً) فَعلَلَة (وزن على جاءت سبق

  .األصل أعجمية االستخدام عربية -األرجح على – فصارت...وبعثَرة
 أيب بن علي املؤمنني أمري أن نقل فيما سبق ما بنظري نستأنس أن ولنا

                                 
 .٣٥٩-١/٣٥٨ اخلصائص : ينظر (١)



٥١٢ المحور الثالث

 نورزوا: فقال ،]احللوى من نوع [النوروز إليه أهِدي عنه اهللا رضي طالب
 قياسه ولعل األعجمية، الكلمة من األمر فعل اشتق قد فهو .)١(يوم كل لنا

) مؤتمت(أو باملضارع،) ينمِذج: (وحنو املاضي، بصيغة) تأَمرك: (يقال حني
  .العرب الكالم على يقاس مما ذلك وحنو.... الفاعل اسم على

  .)٢(النحت باب في جاء ما: الثاني المطلب
 من كلمة تصنع أن: وصورته اللغوي، ختصاراال من ضرب النحت

  .متصلة غري خمتلفة تكون أكثر أو كلمتني
. عبشِمي): مشس عبد (بين من للرجل يقال أن كلمتني من فالنحت

: ةالبسملَ :حنو مجلة غري أو كانت مجلة ذلك من أكثر من النحت يكون وقد
 ،)اهللا إال إله ال (من: (ةهلَيلَلَاو ،)هللا احلمد (من: ةاحلَمدلَو ،)اهللا بسم (من
 أو القاف بتقدمي) باهللا إال قوة وال حول ال (من: احلَولَقَة أو ة،وقَلاحلَو

  .الالم عن تأخريها

                                 
 .١/٢٨٩ املزهر  (١)

 ص اللغة فقه يف الصاحيب:  يف ومروياته وأمثلته، حده النحت، عن الكالم ينظر) ٢(
. ٤٨٥-٤٨٢| ١اللغة علوم  يف املزهر ،٣٧٨ ص العربية وسر اللغة فقه ،٢٢٧
 الفصحى العربية (كتاب يف النحت فصل: العربية اللغة يف النحت: كتاب: وينظر
  ) .١٢٦-١٠٣ ص احلديثة

 علي أبو هو النحت يف كتاباً ألف من أول أن  هـ٦٢٦-احلموي ياقوت ونقل
) العرب كالم من املنحوت عن البارعني تنبيه: (ومساه ، هـ٥٩٨ -الفارسي الظهري

 .١/٤٨٢ املزهر" عليه أقف ومل: "السيوطي قال. ١٠٣ |٨ األدباء معجم: ينظر.



٥١٣ بين القياس ومواكبة العصر؛ رؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعالم 

 حيعلَ، طَلْبق، دمعز،: مثل القدماء عند عرف مما متعدد ذلك وغري
 الصالِة، على حي بقاَءك، اُهللا أطالَ عزك، اُهللا أدام: قوهلم من وهي حسبلَ،
١(احلكاية اختصار: مالك ابن ومساه ، ...اُهللا حسيب(.  

 فيما ورفض قبول فبني املعاصرون أما. النحت يف القدماء اجتاه هذا
 لغة العربية بأن الرفض يف حمتجني النحت قضية حول جدل من بينهم دار

 حتجوا السماع، على القتصاره قُِفل قد النحت باب وأن فحسب، اشتقاق
 العصر يف خاصة ملحة ضرورة أصبح املعجمي التوسع بأن قبلوه الذين

 احملدثني بعض قسم وقد .)٢(التوسع هذا صور من صورة والنحت احلديث،
  :)٣( صور أربع إىل النحت

  . وحنومها حوقَل بسملَ،: حنو مجلة من فعل حنت وهو الفعلي، النحت: أوهلا
 مبعنامها صفة لتكون كلمتني من ةكلم حنت وصورته الوصفي،: وثانيها

 )٥()جلْمود (مثل االمسي،: والثالثة.وصدم صلد، من )٤()الصلدم: (حنو أشد أو
 النحت: واألخرية امساً، وتستخدم) وجمد جلَد (مها كلمتني من منحوتة
  : حنو ؛بلدتني إىل النسب وهو النسيب،

                                 
 .٣/٤٤٩ التسهيل شرح: ينظر) ١(
 .١٠٥/ احلديثة الفصحى العربية: ينظر) ٢(
)٣ (ِضيالشتقاقا: كتاب العربية يف املستخدمة النحت لصور التنظيم هذا ارت 

 .٢٢ ص والتعريب
 ).صلدم (اللسان: ينظر. والفرس للصخر وهي القوى، الشديد هو: الصلدم) ٤(
 ).جلمد (اللسان: ينظر الصخر، هو: اجللمود) ٥(



٥١٤ المحور الثالث

  .طربخزي: يقال) وطربستان خوارزم(
 قدمياً اللغة حتتاجها لغوية ظاهرة بوصفه النحت لغةال جممع وأقر 

 األلفاظ أما .)١(وقبوله استخدامه سوغ ما الضوابط من له ووضع وحديثاً،
 منها مجعت مما املعاصر االستخدام يف جرى فقد الدراسة هذه موضوع
  .وهندرة ، رسملَة: ومها النحت، قضية فيهما تظهر لفظتان

 :رسملَة) ١
: به يراد اقتصادي مصطلح وهي ،)ومال رأس، (من منحوتة كلمة

 مال رأس إىل املاضي يف تكونت اليت) املوزعة غري (امعة األرباح حتويل
  .)٣(ما عمل يف يستثمر الذي أصله هو املال ورأس ،)٢(مصدر

 اختصاراً) رسملَة (لفظة جاءت للحكاية، اختصارا النحت كان وملا
 هلما، األصلية األحرف من بعدد حمتفظة ،)ومال ،رأس (كلميت الستخدام

  .)٤()مال رأس (الكلمتني إضافة من املراد املعىن على داللة فيها مث
                                 

 املنحوت للكلمة األصلية احلروف استخدام مراعاة: القاهري امع ضوابط من) ١(
   .الزائدة دون منها

 .عريب وزن على يكون أن اشترط امساً املنحوت كان إن -
 . الضرورة يف إال) فَعلَلَ (وزن على جاء فعالً كان وإن النسب، ياء بإضافة فيه الوصف -

 .م١٩٦٥ يف العربية اللغة جممع مؤمتر قرار ،١/٤٩ اللغة صول أ يف كتاب: ينظر
   . ١١٥ص واإلحصائية االقتصادية املصطلحات موسوعة: ينظر)  ٢(

  net.ibisoniin.www  للتنمية اإلسالمي بنكال: موقع: يراجع      
  ).املال رأس ( الوسيط املعجم: ينظر) ٣(
 .٣/١٥١ واألساليب األلفاظ كتاب: ينظر العربية، اللغة جممع أقرها اليت األلفاظ من) ٤(



٥١٥ بين القياس ومواكبة العصر؛ رؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعالم 

 أوسع، معاين على لتدل ومضافة، مفردة اللفظة هذه وتستخدم
 وكلها السوق، ورسملَة التكاليف، ورسملَة اإلجيار، رسملَة: فيقولون

 ،)١(القيادات رسملَة: قوهلم يف إداري مدلول اوهل. اقتصادية مصطلحات
  .)٢(الدراسية الوحدات رسملَة : بعضهم قول يف أكادميي ومدلول

: فيقال املنحونة اللفظة هذه جتمع املتناهي اجلمع صيغة وعلى
: حنو نفسها، السياقات يف وتستخدم األموال، رؤوس ا ويراد ،)رساِميل(

 احمللية والرساِميل الشركات، ورساِميل املضاربة، رساِميلو البنوك، رساِميل
  .)٣(متعدد ذلك وغري والعاملية،
 :هندرة) ٢

: به ويقصد إداري مصطلح وهي ،)وإدارة هندسة، (من منحوتة كلمة
 على وتقوم جذوره، من التنظيمي البناء إعادة على تقوم اليت اإلدارية الوسيلة

 آداء يف جذري وتطوير تغيري حتقيق دف اإلدارية لعملياتا هيكَلَة إعادة
                                 

-٢٤ من الفترة يف الشيخ شرم مدينة يف) القيادات رسملَة (مؤمتر عقد) ١(
   م٢٠١٠|١٠|٢٨

  com.namagrp.www  املعرفية منا جمموعة:  يراجع     
 من الطالب حتويل مت لو حىت الدراسية الوحدات إعادة عدم ا ويقصدون) ٢(

 ما تبنت اليت اجلامعات  بعض أنظمة يف ، أخرى مؤسسة على تعليمية مؤسسة
  ).  LMD ( بنظام يعرف

-www.univ  اجلزائر - باتنة – خلضر احلاج جامعة موقع يراجع     
batna.dz       

 com.aleqt.www -  ogr.wekibidia.www : يراجع  )٣(



٥١٦ المحور الثالث

  .)١(اجلودة مفهوم لتحقيق املؤسسات
 كان اللتني الكلمتني حروف من فيها) هندرة (املنحوتة والكلمة

 كسابقتها وهي املختصني، عند املراد املعىن على داللة وفيها منهما، النحت
 وذلك داللتها، يف توسع ذلك عن لينتج وموصوفة مضافة حنتها بعد تستخدم

 هندرة البشرية، املوارد إدارة هندرة واملنظمات، املؤسسات هندرة: حنو
 وتصرف بل ذلك، وغري... اإلدارية واهلَندرة اإلجراءات، هندرة التعليم،

 هنِدر: والتدريب النصح ويف ومكاتبنا، أعمالنا، ندر: فيقال الكلمة هذه
  .)٢(وعملك نفسك

                                 
 www.aleqt.com . هـ١/٤/١٤٢٦ الثنيان خالد مقال:  ينظر) ١(
-٣ الفترة يف) اهلندرة (بعنوان دورة البشرية املوارد لتنمية العريب االحتاد يقيم) ٢(

 يراجع. اإلدارية العمليات  هندسة إعادة إىل ودف ، القاهرة يف م٧/٧/٢٠١١
 www.uhrda.org. العريب االحتاد موقع

 للفظة واالقتصادي اإلداري معناها يف – متاثل أو – ربتقا اهلندرة ولفظة  
  .الثاين املبحث آخر يف عنها احلديث وسريد) اهليكلة(

 وينظر ، www.aleqt.com -  www.wekibidia.ogr: يراجع    
  .البحث هذا من ٢٤ص



٥١٧ بين القياس ومواكبة العصر؛ رؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعالم 

  .بالرباعي امللحق مصدر وزن على ألفاظ: الثاني املبحث
 حرفان أو واحد حرف اللغة يف التوسع بغرض الكلمة بنية يف يزاد

 عدد يف أي الشكلية، الناحية من غريها يوازن بناء على حينئٍذ الكلمة فتصري
  .)١(اإلحلاق: هذا ويسمى والسكنات، احلركات ونسق احلروف

 أحلقت) ِخروع(و ،)جعفَر (بكلمة أحلقت) جوهر (العرب أحلقته ومما
 أحلقت) جلْبب (و ،)عصفُور (بكلمة أحلقت) أُسلُوب(و ،)ِدرهم (بـ
  . الزيادة حمل اختالف مع األول الكلمات الثالثة يف الواو فزيدت ،)دحرج(بـ

 الزيادة بعد بالتركي ذلك فيصري معىن؛ إلفادة اإلحلاق يف والزيادة
 يتغري هل ؛ ولكن) ٢(وسكناا وحركاا حروفها عدد يف أخرى لكلمة مماثالً
  ؟ اإلحلاق بزيادة املعىن

 بين؛ وهذا .)٣("اإلحلاق بزيادة املعىن تغري بعدم حنتم وال: "الرضي قال
 اإلحلاق، زيادة بعد الكلمة معىن غري اجلذر الكلمة يف املعىن يكون فقد

 معىن أن -مثالً– فسيظهر ألفاظ، من عرضه سيلي فيما هذا وسيتضح
)بس(معىن غري ) ح بوس( ومعىن ، )ح دع(معىن غري ) س دوعس ...( 

  .سيكون مما وحنومها
                                 

 للميداين الطرف نزهة ،٤٦-١/٤٤  املنصف ، ٨٥\٤ الكتاب: يف اإلحلاق ينظر) ١(
 ،١/١١٣  الضرب ارتشاف ،٥٦-٥٢\١ الشافية شرح ،٥١٨-٢/٥١٦

 .٤١٧\٣ اهلوامع مهع ،٧٣-٤/٧٢  الفوائد تسهيل على املساعد
  .١/٥٢ الشافية شرح : ينظر (٢)
 السابق املصدر (٣)



٥١٨ المحور الثالث

 ،بالرباعي امللحق مصادر يف يقع امم املبحث هذا موضوع واأللفاظ
 فأحلقتها ية،الثالث الكلمة بنية على دخلت اليت الزيادة وفق عرضها وسيكون
 جاءت اليت األوزان خالل من عرضها وسريد ومصدراً، فعالً بالرباعي

  .واحد وزن يف األلفاظ من عدد الشتراك عليها،
  .أَفْعلَة: األول الوزن
  :هي واحدة لفظة جاءت الوزن هذا على

  :أَسلَمة -١- ١

 صبغة األمر إعطاء عن التعبري يريدون حني اللفظة هذه وتستخدم
 وأَسلَمة املشاريع، وأَسلَمة الثقافات، أَسلَمة: قوهلم ذلك منو إسالمية،

 مما ذلك وحنو ،التعامالت أَسلَمةو السياسات، وأَسلَمة واملصارف، البنوك
 .بكثرة استخدامه شاع

) أَفْعَلَ (وزن على وهو) أَسلَم (املزيد الثالثي الفعل من) أَسلَمة (ولفظة
) أَفَعلَ (باهلمزة املزيد والفعل)  سِلم( :وجذره وله،أ يف باهلمزة وزيادته
 وأعطى ،إسالماً وأسلم إكراماً، أكرم: (حنو ،)إفْعال (يكون القياسي مصدره
  .)١(ذلك وحنو ،)إعطاًء

 وليست آخره، يف التاء بزيادة) أَفْعلَة (وزن على) أَسلَمة (لفظة وجاءت
 ؛ فقط التاء وزيدت بوزنه احتفظ الفعل فكأن. القياسية املصادر صيغ من واحدة

                                 
 ،٢٤٥ ،٤/٧٨ الكتاب :يف ومصدره زنهو باهلمزة املزيد على الكالم ينظر) ١(

 شرح ،١/١٦٣ الشافية شرح ،٣٩٩-٣٨٥ للزجاجي اجلمل ،١/١٩٦ املقتضب
 .٣/٢٨٤ اهلوامع مهع ،٢/٧٢٢ مالك  البن العمدة



٥١٩ بين القياس ومواكبة العصر؛ رؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعالم 

 ،)١(ارد الرباعي من ) فَعلَلَة ( وزن على األلفاظ من سبق ما مثل فجاءت
 واإلعالمية، الصحفية األساليب يف شائعاً أمراً أصبح اللفظة هذه مع والتعامل

 !نفسها للداللة يستخدمها وكلٌ املتحدثني، ألسنة وعلى
 اللغوية املعاجم لنا تنقل ومل للقياس، موافقتها عدم مع اللفظة تقبل فهل

  .؟)أَفَعلَة (وزنه واحد حبرف مزيد لفعل مصدراً والصرف اللغة وكتب
 معاين من أن الصرف كتب ونقلت للفعل، معىن تضيف اهلمزة وزيادة

 ولكننا ،)أَسلَمة (لفظة يف املعىن هذا قبول فيمكن ،)٢(الصريورة اهلمزة زيادة
  .!والوزن الصياغة أمام نتوقف

                                 
 ، ) مأْسسة ( لفظة فستناظرها ) فَعلَلَة (وزا أن على اللفظة هذه حِملَت إن) ١ (

 أ (وجذرها -كثري غري استعماهلا كان وإن – ظهرت اليت األلفاظ من وهي
َسا زائدة، أوهلا يف وامليم نفسه، الوزن على جاءت ولكنها) سهيئة على فصور 

 ومأْسسة التفكري، مأْسسة : استعماهلا يف فيقال وزنه، على وليست امليمي املصدر
   يكون أن ا ويقصدون . ذلك وحنو اإلجراءات، ومأْسسة الفتوى،

 كما البناء أصل وهو شيء، كل مبتدأ تعين ) أَسس (ألن ؛ وبناء أصل لألمر       
 أا مع ؛ غرابتها على  اللفظة هلذه  أتعرض ومل) . أسس (مادة اللسان يف جاء

    com.aleqt.www :  يراجع . نظائر ذات ليست ولكنها كثريا تكررت
 .٣/٤٤٩  التسهيل شرح ،٩١-٨٨-١ شافيةال شرح: ينظر) ٢(



٥٢٠ المحور الثالث

  .فَعلَنة: الثاين الوزن
 النون بزيادة وجاء بالرباعي أِحلق الذي املزيد الثالثي من صورة وهو

 قال . قياسياً اإلحلاق يكون وسطاً النون زيادة ويف ،)فَعلَ (مادة على
 رعشن: قالوا الصفة، يف) فَعلَن (على فيكون رابعة] النون[وتلحق: "سيبويه
  .)١("امساً نعلمه وال وعلْجن، نوضيفَ

 بوزن فيلحق رباعياً فيصري الثالثي الفعل بناء على النون زيادة وتأيت
  .)٣ " ()جعفَر (بـ ملحق وهو فَعلَن،: ومثاله: "املازين قال ،)٢ ()فَعلَلَ(

 اهلاء بزيادة) فَعلَلَة (مصدره ارد الرباعي من) فَعلَلَ (وزن به وامللحق
 على جييء : "سيبويه قال به امللحق معاملة يعامل وامللحق -)٤(رم كما–

 وذلك باألربعة، الثالثة بنات من أحلق شيء كل وكذلك ،)فَعلَلَة ( مثال
   .)٥( "دحرجة دحرجته: حنو

 هذه يف األكثر وهي األلفاظ من عدد جاء) فَعلَنة(: وزن وعلى
  :وهي الدراسة،

  :أَِنسنة -١-٢
                                 

 .٤/٢٧٠ الكتاب) ١(
 اإلعراب صناعة سر ،١/١٩٧ املقتضب ،٣٢٢ ،٤/٢٩٧ الكتاب: ينظر) ٢(

 املفصل شرح ،١٧٦ /٢ للميداين الطرف نزهة ،١/١٣٥ املنصف ،٢/٤٤٥
 .٤/٧١ املساعد ،١/٩٩ االرتشاف ،١/٥٩ الشافية شرح ،٦/١١٩

 .١/١٦٧ املنصف) ٣(
 .البحث هذا من) ٣ (ص: ومصدره ارد الرباعي عن احلديث يف تقدم ما: ينظر) ٤(
 .٤/٨٥ الكتاب) ٥(



٥٢١ بين القياس ومواكبة العصر؛ رؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعالم 

 رابعة النون به وأحلقت .اإلنسان هو هنا املراد واملعىن )١()أَِنس (ومادته
 وحنوه) جعفَر (ارد بالرباعي وإلحلاقه) فَعلَن (وزن على ) أَنسن ( ليصري

  ).فَعلَنة (مصدره ليكون اهلاء عليه زيدت ) ،وزلْزلَ دحرج ( من
 جانباً املعىن أو األمر إعطاء على للداللة تستخدم) أَنسنة (ولفظة

 اتمع، أَنسََنة: فيقولون اإلنسانية، ملعىن املشتركة الصفات فيه جتمع إنسانياً،
  .)٢(اإليدز مرضى أَننسَنة: يقولون وأخرياً املكان، وأَنِْسنة اخلطاب، وأَنسَنة

 وعلى اإلعالم وسائل يف استخدامه وشاع واضح، منها كل يف واملعىن
  .املتحدثني ألسنة

  :بحرنة -٢-٢
 معينة بدولة النظام أو الفكرة أو الكلمة إلحلاق اللفظة هذه وتستخدم

 وبحرنة السياحة، وبحرنة الوظائف، بحرنة: فيقال ،)٣()البحرين (هي
 مما وغريها وسعودة، وسودنة، مصرنة، يف سريد ما ذلك ومثل القيادات،

  !ببعيد كذل وما ويشيع، سيجد
 وأحلقت ،رابعة النون زيدت كسابقتها والكلمة) رحب (ومادته

 وقياساً معىن) بحرنة (فصارت املصدر هاء عليها وزيدت ،ارد بالرباعي
  .واستخداماً

  :دولَنة -٣-٢
 الدولة: فيقال وفتحها، الدال بضم والدُولة) دولَة (من اللفظة وهذه

                                 
  ).س ن أ (مادة اللسان،: ينظر) ١(
 com.aleqt.www - ogr.wekibidia.www:  يراجع) ٢(
   com.Ibahrain.www:يراجع)  ٣(



٥٢٢ المحور الثالث

 بالضم سواء كلتامها: وقيل احلرب،    يف وهي الدولةو املال، يف العقبة وهي
    : تعاىل قوله ومنه ،)١(حال إىل حال من واالنتقال الفعل: ما ويراد والفتح

 ...نَ الَ كَيكُولَةً يود نياَء باألغِْني كُمِمن...] ع. )٢ (]٨/احلشرواجلَم 
  .التسمية ذه العامل أحناء مجيع يف الدول مسيت ومنه دول،

 إحلاقاً على رابعة النون بزيادة -الدراسة حمل –) دولَنة (لفظة وجاءت
 إعطاء: ا ويقصد ،)دولَنة (اللفظة لتصري املصدر هاء حلقته مث بالرباعي،

 ذلك من أوسع باملعىن ويراد عاماً، ليكون إشاعته أو دولياً، وجهاً األمر
  .)٣(العامل من دول عدة فيها لتشترك ظموالن الظواهر بعض تعميم به فيقصد

  :رومنة -٤-٢
 وتعرف رومانية أو التينية بأحرف العربية اللغة كتابة اللفظة ذه ويراد

                                 
 .دول مادة اللسان: ينظر) ١(
 يفصل ال من منهم: " والفتح بالضم والدولة الدولة بني الفرق يف جين ابن قال) ٢(

. "اِمللك يف والدولة املُلك، يف الدولة فتكون يفصل، من ومنهم والدولة الدولة بني
 بن علي وقرأ الدال، بضم) دولة (العامة قراءة: قراءتان اآلية ويف. ٢/١٦ املنصف

 الدولة ألن عنها، املروية القراءة هذه وترد بالفتح،) دولة: (والسلمي طالب أيب
: ينظر. اآلية يف مراد غري املعىن وهذا النصرة، ا يراد -رِجح ما على – بالفتح
: العشر القراءات يف رالنش ،١٠/٢٨٣: املصون الدر ،٨/٢٤٥: احمليط البحر

٢/٣٨٦. 
 اللغة، جممع أقرمها وعصرنة دولنة ولفظة ،com.aleqt.www: يراجع)  ٣(

  .٢٣٢-٢٢٢ ص واألساليب األلفاظ: ينظر



٥٢٣ بين القياس ومواكبة العصر؛ رؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعالم 

 ، )روم: ( ومادته ،)٢ ()العوربة (عكس وهي ،)١(الترومي أو الرومنة باسم
  . )٣("معروف لٌجي والرومان الروم: "منظور ابن قال والرومان، الروم ومنه

 على يدل ما فيه ولعل ،)الرومان (وهي تصاريفها إحدى يف النون وتظهر
 الزيادة ودخلت)! الرومان (وكلمة) رومن (يف النون زيادة بني عالقة مثة أن

  ).فَعلَنة (وزن على) رومنة (الكلمة فجاءت نفسها املصدر وصياغة واإلحلاق
  :سودنة -٥-٢

 ويقصدون واالقتصاديني، السياسيني عند جرت يتال األلفاظ من وهي
 سودنة و الدولة، سودنة: يقال )٤(السودان هي حمددة ببلدة األمر إلصاق ا

 تكون أن ا ويقصد الوظائف، سودنة و اإلعالنات، سودنة و املنشآت،
  .واالجتاه الصبغة سودانية وغريها األمور هذه

 رابعة، النون عليها زيدت الباب هذا يف وهي )٥()سِود (اللفظة ومادة
  ).فَعلَلَة (الرباعي على محالً املصدر هاء مث

 ...) ولَبننة ، وعرقَنة ، صوملَة: ( حنو سريد مما وغريها اللفظة وهذه
 ومذاهب طوائف إىل األوطان تقسيم ا لرياد السياسيني عند تستخدم قد

                                 
 org.widipedia.www :  يراجع)  ١(
 .البحث هذا من) ٢١ (ص: ينظر ، واستخدامها) العوربة (معىن عن احلديث سريد) ٢(
 ).روم (مادة اللسان) ٣(
   net.sudannewsnet.www-  com.sudansu.www :يراجع )٤(
 وسودان، سود،: مجعه الذي األسود ومنه البياض، نقيض وهي السواد، من) ٥(

 ).ود س (مادة اللسان: ينظر. تصاريفه عضب يف النون فظهرت



٥٢٤ المحور الثالث

  .)١(اإلرهاب وأ السالح بقوة أو باالنفصال
  شرعنة -٦-٢

 إىل الشرع عن بعيد جانب من حتويله أو شرعية، نظرة األمر إعطاء وهو
 وشرعنة اآلراء، شرعنة: فيقولون وقبوهلا، ونظامها ضوابطها هلا شرعية زاوية

 االحتالل وشرعنة الفساد، وشرعنة املصرفية، املنتوجات وشرعنة الوصاية،
 ويقترب ،)٢(املعىن ذا أحلقت اليت املفاهيم من وكثري واإلرهاب، تيطانواالس
 وفيه ،)٣()شرع (ومادته. عنه احلديث سبق الذي) أَسلَمة (مفهوم من كثرياً املعىن
  ) .فَعلَنة (وزنه فأصبح سبق، ما نظري واإلحلاق الزيادة من
  :عرقَنة -٧-٢  

 الطوائف مجع: ا ويقصد الطوائف، ةعرقَن: يقولون العراق، من وهي
: ومنه) عرق (اللفظة ومادة. )٤(واحداً شعباً لتكون العراق، بلد يف املتفرقة
 فارسي وهو وتؤنث تذكر بالد العراق أن: اجلوهري عن نقل العراق،
 اسم وهو - العراق تسميتهم أن عنه نقل فيما األصمعي وزعم معرب،
   العرب فأعِربته ،شهر إيران: هو إمنا -معرب أعجمي

) عرق (مادة على النون وزيدت ،)٥(امللوك موضع وهو عراق،: فقيل

                                 
  www.aawsat.com األوسط الشرق صحيفة ، شبكشي حسني مقال :ينظر(١)  

  www.aleqt.com : يراجع)  ٢(
  ) .ع ر ش ( مادة اللسان : ينظر  (٣)

   www.aleqt.com : يراجع)  ٤(
 = شاطئ على ألنه عراقا مسي: قيل كثرية، العراق معاين ويف). ق ر ع (مادة اللسان،) ٥(



٥٢٥ بين القياس ومواكبة العصر؛ رؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعالم 

 زيدت - سريد وما -- سبق مما وكغريها) فَعلَلَ (ارد بالرباعي إحلاقاً
  ).عرقَنة: (تستخدم كما اللفظة لتكون ؛)فَعلَلَة (املصدر هاء عليها

 اجتاه كل على تطلق ارتوص اللفظة هذه اتسعت السياسي اال ويف
 أعراق من فيها ما حسب الدول أو الناس تقسيم أو تصنيف يقصد

 تلصق أو املصاحل، عرقَنة الرتاع، عرقَنة الوظائف، عرقَنة: فيقولون ،)أجناس(
.. أفغاِنستان وعرقَنة السودان، وعرقَنة لبنان، عرقَنة: قوهلم حنو؛ دول أو مبدن
  .)١(اللفظة هذه استخدام فيه اتسع مما ثريك ذلك وحنو

  :عصرنة-٨-٢
 جتديد عن) العصرنة (كلمة وتعرب ،)٢ ()عصر (اللفظة هذه ومادة

 أكثر االستخدام ويربز ومستجداته، العصر ليواكب قدمي هو ما كل وحتديث
  ــــــــــــــ

  : وقيل بالبحر، يتصل حىت عداء والفرات دجلة  =
 ).ق ر ع (اللسان ينظر. عراق: فقالوا العرب فعِربته) إيراق (أصله     

 وما اللفظة هذه نتشارا مدى عن للكشف تكفي املعلومات شبكة يف واحدة جولة إن) ١(
   مما سريد وما ورد، مما وحنوها وزنا، مياثلها

 كثرية فيه واملقاالت السياسي، الصعيد يف جنس أو ببلد استخدامه يف يربط
  .متنوعة ومواقعها
     : عبداهللا علي إقبال عرقَنة، وال صوملة ال: مقال: ينظر

www.almethaq.net  
  www.lebanese-forces.net   شاوول بول: مقال           
 www.elmarada.net   غريب ظافر حمسن: مقال           

 . )ص ع (مادة اللسان) ٢(



٥٢٦ المحور الثالث

 والتغري التطور من مرحلة على ليدل والتارخيي بل والفكري الثقايف اال يف
 وعصرنة األفكار، عصرنة: استخدامها يف فيقولون ،)١(ااالت هذه يف

 بعض يف ذلك وخيصصون اإلدارة، وعصرنة التراث، وعصرنة األساليب،
 إجياد من بد ال العصر يف يستخدم ما أن مبعىن الفقه عصرنة: فيقولون العلوم
 عصرية تطورات إدخال به ويقصد العريب اخلط وعصرنة له، فقهية أحكام

 اليت الدالالت هي وكثرية اآليل، احلاسب برامج يف طاله ما وفق اخلط، على
 استخدامها وصار إليه مضاف من إليها يسند ما وفق الكالم ذا تلحق
  .معناه على خيتلف ال شائعاً

 مصدره وجاء ارد، بالرباعي قاًإحلا) رصع (على رابعة النون وزيدت
)ةعنرسبق ما حنو اهلاء بزيادة) ص.  
  علْمنة -٩-٢

 الثالثي من ) عِلم (فمادا الوزن هذا يف غريها عن اللفظة هذه ختتلف وال
  .بالرباعي إحلاقاً) فَعلَنة (مصدره وجاء الرباعي، ليلحق النون عليه زيدت الذي

 مثل علمياً، اجتاهاً األمر يعطى أن على لتدلّ حديثاً العلْمنة وتستخدم
 ،)٢(األديان وعلْمنة واللغة، واتمع الوعي، وعلْمنة املذاهب، علْمنة: قوهلم

 ولكنها إليه، تضاف ما حبسب خمتلفاً معىن تكتسب األلفاظ من وكغريها
  .لألمور العلمي االجتاه يف تشترك

  لَبننة -١٠-٢
                                 

 www.aleqt.com  -  www.wikpedia.org : يراجع) ١(
  . www.aleqt.com : يراجع) ٢(



٥٢٧ بين القياس ومواكبة العصر؛ رؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعالم 

 بعينها دولة إىل األمر ةنسب وهو سريد، مما وغريه) بحرنة (لفظ ومياثل
 يف وسياسي اجتماعي مفهوم من خيلو ال واألمر ،)لبنان (ا هنا ويقصدون

 ةننبلَ و الطوائف، ةننبولَ احللول، ةننبلَ :فيقولون )١(األلفاظ هذه مثل
 هناك، السياسية األوضاعو املتغريات صنعته مما ذلك وغري ،...القرارات

 من بنوع اإلغراء أرادوا إن ذلك حنو يطلقون أم الطرائف من ولعل
  .جداً واضح هذا يف واملعىن واملطاعم، الوجبات ةننبلَ: فيقولون األطعمة

: ولبنان ولُبىن، ولُنب،: "منظور ابن قال ) لَبن ( اللفظة هذه ومادة
 يف لبنان ترخيم يكون أن جيوز): "لُنب (يف سيده ابن عن ونقَلَ ،)٢("جبال

                                 
 دول إىل املنسوبة األلفاظ هذه مثل تداول حول والسياسية االجتماعية املقاالت كثرت) ١(

   زمناً املقاالت هذه وامتدت بعينها،
 منطق جتاوزت املفردات هذه: "نويهض وليد وهو الكتاب أحد قول ذلك من
    واقعية سياسات إىل وحتولت اللغوي، املصطلح

 املساحات من الكثري يف والسياسية االجتماعية تضاريسها تظهر بدأت
   لَبننة،: منها ألفاظ جمموعة إىل بذلك ويشري.." الساحات

 الوسط صحيفة". البلقان من بلْقَنة ذلك وقبل وسودنة، وصوملَة، ،وأَفْغنة وعرقَنة،
٣/١٠/٢٠٠٧.  

  . م٢٠١٠-٢٠٠٤ البحرينية الوسط صحيفة يف مقاالت جمموعة: ينظر
www.alwasatnews.com  

 إىل طريقها يف ولعلها ، اليمن من ) يمننة ( لفظة مقاالا من قليل يف ظهر االقتصادية ويف
    www.aleqt.com : يراجع.االنتشار

 ).ن ب ل ( مادة اللسان) ٢(



٥٢٨ المحور الثالث

  .)١("بعينها أرضاً لنب تكون وأن اضطراراً، داءالن غري
  )فَعلَلَ (بالرباعي لتلحق رابعة النون زيادة) لنب ( لفظ على ودخلت

  ). ةننبلَ  (الصياغة فتكون مصدره يف اهلاء مث
  :مصرنة-١١-٢

 ال الكلمة فاء بفتح العصر لغة يف ا يتداول ما وفق ةنرصم: وجيعلوا
 بدولة األمر إحلاق يف اللفظة هذه تستخدم الداللة نفس ويف كسرها،

 على ألفاظ وظهور اللغة توسع مع ظهر حديث استخدام وهو ،)رصِم(
  .)٢(رياًصِم صار: أي ومتصر، مصر،: يقولون كانوا قبلُ ومن نفسها، الصياغة

 لتكون املصدر هاء مث النون حبرف الزيادة وحلقته )٣ ()مصر (ومادته 
  .واستخداماً وإحلاقاً زيادة سبق ما متاثل) مصرنة (فظةالل
  :نسونة -١٢-٢

 والضم بالكسر والنُِسوان والِنسوة، الِنساء ومنه) نسا (اللفظة هذه ومادة

 وهو ، بالنساء خاصاً ليكون األمر توجيه قصد يستخدموا) نسونة (ولفظة. )٤(
 نسونة: قوهلم األلسنة على فيأيت يواإلدار االجتماعي الفكر يف جديد اجتاه

                                 
  .السابق املصدر) ١(
 ).مصر (مادة الوسيط املعجم: ينظر) ٢(
 ).ر ص م (مادة اللسان) ٣(
 اللسان : ينظر.  لفظه من له مفرد ال عمج والِنسوة الِنساء ومنه ، والضم بالكسر نُِسا) ٤(

 ).ا س ن ( مادة



٥٢٩ بين القياس ومواكبة العصر؛ رؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعالم 

  .)١(البنات تعليم نسونة: وأخرياً والوظائف، القطاعات ونسونة اتمع،
 فصار املصدر هاء تهحلق مث ،)نَوسن (اللفظة فصار رابعة النون وزيدت

  .ارد الرباعي بوزن ملحقاً) نسونة(
 مرتبطاً جاء أغلبها أن ) لَنةفَع ( الوزن هذا ألفاظ يف القول وخالصة

 سياسية العتبارات –الحقاً نظائرها وتولد -ظهورها وخيضع الدول، بأمساء
  .صحيحاً بناًء مبين والتصربف ، واضح فيها والقياس واقتصادية،

  :فَوعلَة: الثالث الوزن
 الوزن ليصبح) لَعفَ (ارد الثالثي على لواو ا حرف زيادة وفيه

 ولكن أوالً، تزاد ال الواو: "امليداين قال ،ثانياً الواو زيادة وجاءت )٢()لَوعفَ(
   )٣(."جوهرو ،كَوثَر حنو حشواً تزاد

 اهلاء بزيادة) فَعلَلَة (مصدره وجاء ،)٤ ()فَعلَلَ (ارد بالرباعي وأحلقت
  :وهي) فَوعلَة (املصدر وزن على األلفاظ من جمموعة فكانت ،آخره يف
١-٣- واَمةت  

 املوافقة: ا ويقصد زمن، ومنذ كثرياً، شاعت لفظة وهي
                                 

-www.aleqt.com - www.alriyadh.com: يراجع) ١(
www.burnews.com  

 الصناعة سر ،٤٠٠/ النحو يف اجلمل ،١/١٩٥ املقتضب ،٤/٤٧٤ الكتاب: ينظر ) ٢(
 املفصل شرح ،٥١٥-٢/١٦٩ الطرف نزهة ،١١٢-١/٨٤ املنصف ،٢/٥٩٤
 .١/١٠٣ االرتشاف ،١/٥٩ شافيةال شرح ،٦/١١٨

 .٢/١٦٨  الطرف نزهة) ٣(
  .١/٨٤ املنصف : ينظر) ٤(



٥٣٠ المحور الثالث

 واألمور ااالت خمتلف يف تعاونال على -غالبا -جهتني بني)١(واملشاكلة
 والكليات، اجلامعات تواَمةو املدن، تواَمة :ذلك ومن بينهما، املشتركة

 أو كانت يةتعليم املؤسسات تواَمة: ويقولون بل والنوادي الفُرق تواَمةو
  .اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية

: مثل املعنوية املفاهيم بعض بني االقتران يف أيضاً اللفظة وتستخدم
: يقال اإلطالق وعلى واالجتاهات، امليول وتواَمة والرؤى، األفكار تواَمة

  .)٢(التواَمة اجتاهات أو التواَمة، مشروع
: منظور ابن فذكر أصلها؛ يف الفخ جرى وقد ،)تأَم (اللفظة ومادة

) تأَم (يف التاء أن األزهري عن ونقل ياًء، األوىل الواو قلبت) ووَءم (أصله أن
  .)٣(األصل يف) ووءم :(فالتوأَم الواو، من مبدلة

 فيدل  )توءم( وأما: "قال الواو بزيادة جين ابن ذكره ما األرجح ولعل
 فالتاء فُعال، ،)موأَت( عاجلم يف قوهلم لأص التاء وأن ، الواو زيادة على فيه

 الزائدة هي)  توأم( يف الواو أن على يدل آخر وشيء .عني واهلمزة فاء،
: باب أن ترى أال ،) تفعل (من أكثر الكالم يف) فرعال (أن هو التاء دون

                                 
 من فَوعلَ: توأْم أن إىل اللغة أهل بعض وذهب: "قوله بري ابن عن منظور ابن نقل (١)

   " .واملشاكلة املوافقة وهو الوئام،
 .١/٤١٣ اللسان      

 اتفاقيات مجيع العربية املدن منظمة وترعى . www.wikepedia.ogr : يراجع) ٢(
   .العريب الوطن يف املدن بني التواَمة

www.ato.net  : 
 ) .م أ ت (مادة اللسان: ينظر) ٣(
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   باب من أكثر)  كَوكَبو حوقَلو.. جوهرو كَوثَر(
 أيضاً عليه يدل آخر وشيء. سالقيا هو األكثر على فحمله ؛)تألب(

 فصار ثانية الواو وزيدت. )١("التوءم ولدت إذا : املرأةُ أتأْمِت: قوهلم وهو
 املصدر هاء حلقته مث ،) فَعلَلَ (ارد بالرباعي وأحلقت) فَوعلَ (الوزن

  ) .تواَمة (لفظة فجاءت
  حوسبة -٢-٣

 استخدام تطوير: سبةواحلَ وتعين اآليل، باحلاسب اللفظة هذه وترتبط
  .والعلمية والعملية االجتماعية احلياة مناحي كل يف احلاسوب تقنية

 وتتفق، داللتها لتختلف متنوعة بكلمات اللفظة هذه استخدام وارتبط
 املكتبات وحوسبة اإلدارات، وحوسبة واألعمال، املهن حوسبة: فيقولون

 وظهر بل والعمال؛ القضاء، حوسبةو والربامج، اخلطط وحوسبة واملدارس،
: قوهلم هنا ويعنينا). احلَوسبة (ختصص هو املعلوماتية يف جديد ختصص
 أعلى طريق عن العربية اللغة تقدمي إىل توجه وفيها العربية، اللغة حوسبة

                                 
  .١/١٠٣: املنصف) ١(

 يف فقال الكلمة، يف احلرف زيادة على االستدالل سبل إىل جين ابن وجه وقد
     زيادما تكثر مل والتاء النون أن اعلم: "املسألة هذه

 الذي املثال إىل تنظر أن إىل احتجت فلذلك واهلمزة، والواو الياء زيادة الكالم يف
   من حرف موقع واقعتني كانتا فإن فيه، مها

 قضيت األصل من حرف موقع واقعتني تكونا مل وإن األصل، من بأما قضيت األصل    
 .١/١٠٣: املنصف". بزيادما
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 برامج إصدار يف للحاسوب اإلبداعية الطاقات واستخدام وأمهها، التقنيات
  .)١(ومواكبتها العلوم مسايرة هلا وحتقق للغة،ا هذه ختدم وأنظمة

– بالرباعي إحلاقاً ثانية الواو عليها وزيدت )٢()حسب (اللفظة هذه ومادة
  ).حوسبة (فصارت ارد الرباعي من املصدر هاء زيدت مث -كسابقتها

   .حوكَمة -٣-٣
 ودةاجل حتقيق إىل دف اليت والقرارات والنظم القوانني جمموعة وهي

 املؤسسة أهداف لتحقيق والفعالة املناسبة األساليب باختيار األداء يف والتميز
 اختاذ يف املؤسسة أطراف مجيع إشراك يف وكَمةاحلَ وتتمثل ،)٣(املنظمة أو

 واملنظمات بالشركات اللفظة هذه وترتبط. )٤(السلمية اإلدارة وحتقق القرار،
 هذه وجذر. )٥(واملؤسسات لبنوكا حوكَمة الشركات، حوكَمة: فيقولون

                                 
 األلفاظ : ينظر ogr .wikepddia.www  - com.aleqt.ww : يراجع)  ١(

 .١٩١ ص واألساليب
 ).ب س ح (مادة اللسان) ٢(
. م١/٤/٢٠٠٩ الرياض صحيفة الربيش خالد ، اقتصادي مفهوم احلَوكَمة مقال: ينظر) ٣(

www.alriyadh.com                         
 www.agado.ogr.eg  اإلدارية للتنمية لعربيةا املنظمة : يراجع) ٤(
 بل واملؤسسات املراكز على يطلق ثابتاً ) مسمى ( مصطلحاً اللفظة هذه أصبحت) ٥(

  : املثال سبيل على ذلك ومن واملعاهد،
   . السعودية العربية اململكة - أا -خالد امللك جامعة -الشركات حوكَمة مركز

  .املتحدة العربية اإلمارات دولة -ديب -)كَمةحو (الشركات حوكَمة معهد 
 =  : مثل والندوات املؤمترات تعقد وحوهلا 
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 بالرباعي إحلاقاً الكلمة فاء بعد زائدة الواو فدخلتها) مكَح (مادة اللفظة
  ).فَوعلَة (هنا املصدر فجاء) فَعلَلَة (مصدره الذي ارد

  .عوربة -٤-٣
  :)١( الداللة خمتلفا استعماالن اللفظة وهلذه   

 خالف وهي عربية، بأحرف عربية غري لغة أي كتابة يعين: األول
  .عنها احلديث سبق اليت) رومنة(

 أخرى بلغة لتلفظ العربية احلروف مواَءمة: أي املُواَءمة، عليها وتطلق
) ...إلكتروين توماتيك،وأ راديو، تلفزيون، (كلمة كتابة ذلك ومن غريها،

 نفسه واألمر عربية، بأحرف تكتب اليت اإلجنليزية الكلمات من ذلك وحنو
  .اللغات من غريها على يصدق

 استخدام دائرة توسيع أي عاملية، لغة العربية اللغة جعل ويعين: اآلخر
  .عليه هي مما أكثر العربية اللغة

 عوربة: فيقولون اللفظة، هذه فيها يستخدمون اليت السياقات وتتنوع
 سائلو يف استعماهلا وجرى وشاعت واملسائل، القضايا، عوربة الثقافة،

  ــــــــــــــ
 .هـ١٣/١٠/١٤٣٠-١٢ خالد امللك جامعة -الشركات حوكَمة مؤمتر  =

  .هـ٢٥/٢/١٤٣١ املالية السوق هيئة – الشركات حوكمة ندوة
 -اإلدارية للتنمية العربية املنظمة -اإلجراءات وتبسيط اإللكترونية احلَوكَمة ندوة

 .م٢٨/١٢/٢٠١٠-٢٦ القاهرة
 . والربامج املنظمات هلذه اإللكترونية املواقع : يراجع

 .البحث هذا من ١٥/  ص سبق ما وينظر. www.wikepedia.ogr:  يراجع) ١(



٥٣٤ المحور الثالث

 وزيدت ، )٢ ()عرب (اللفظة ومادة ،)١(األخري املفهوم هذا عن لتعرب اإلعالم
  .ومصدره بالرباعي إحلاقاً -سبق ما حنو على -ثانية الواو عليها

   .عولَمة -٥-٣
 ثانية، الواو زيادة بعد بالرباعي وأحلقت )٣ ()عِلم (اللفظة هذه ومادة

 غدت وقد واستخداماً، شيوعاً وزا يف بقةالسا األلفاظ أكثر من والعولَمة
 يكاد عاملية ظواهر إىل واإلقليمية احمللية الظواهر حتويل به يراد مصطلحاً

 ااالت شىت يف العولَمة وتطلق العامل، شعوب من كثري فيها يشترك
 خيتلف يكاد وال والتكنولوجية، واالجتماعية والثقافية والسياسية االقتصادية

 يف انتشارها متاثل واضحة أصبحت داللتها إن بل العولَمة، مفهوم ىعل اثنان
  .)٤(والثقافة احلديث ولغة اإلعالم وسائل

                                 
 بعض عند ذلك ثبت بل اإلعالم وسائل على) العوربة (لفظة استخدام يقتصر مل) ١(

   بن حممد الدكتور هذاف اللغة، يف املختصني
: ومنها العلمية حبوثه من عدد يف مصطلحاً لتكون اللفظة هذه يتبىن احلارثي  مريسي     

 العوربة بني املرأة (،)والصراع املثاقفة بني والعولَمة العوربة (،)الثقافة عوربة(
 www.profmorisi.com. له املنشورة البحوث عناوين: ينظر). والعولَمة

  ).رب ع (مادة اللسان) ٢(
  ).م ل ع ( مادة السابق املصدر) ٣(
  www.wikepddia.ogr   -  . www.aleqt.com  :يراجع) ٤(
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   .قَولَبة -٦-٣
 يصاغ ملا املثال وهو ومعناه،) بالقالَِ (لفظ من اللفظة هذه وجاءت

) بلَقَ (الكلمة أصل على الواو وزيدت ،)١(والكسر بالفتح والكلمة منه،
 اهلاء بزيادة سبق ما مثال على املصدر وصيغ) فَعلَلَ (بالرباعي وأحلقت ،ثانية

  ).قَولَبة (فصارت
 معني نظام يف األمر يوضع أن ا لرياد حديثاً اللفظة هذه وتستخدم

 ،...الربامج وقَولَبة األنظمة، وقَولَبة اآلراء، قَولَبة: فيقولون غريه، ليماثل
 القياس تفارق مل كسابقتها الوزن هذا فاظأل أن والظاهر .)٢(ذلك وحنو
  .ووزناً زيادة

 فَعولَة: الرابع الوزن

 وقد الكلمة، عني بعد ثالثة الواو زيدت وفيه املزيد، الثالثي أوزان من وهو
 وجييء ،)٤(بالرباعي ليلحق) فَعولَ (فصار ،)٣ (وثالثة ثانية تزاد الواو أن تقدم

  ).فَعولَة (فأصبح آخره يف املصدر هاء بزيادة نفسها القاعدة على مصدره

                                 
 دخيل،.. اجلواهر فيه تفرغ الذي الشيء: القالب" القالب : "العرب لسان يف جاء) ١(

 ) .ب ل ق ( مادة". معرب إنه: وقيل
 www.wikepddia.ogr- www.aleqt.com  : :يراجع  (٢)

 .البحث هذا من ) ١٩ (ص يف تقدم ما ينظر) ٣(
 صناعة سر ،٤٠٠/ النحو يف اجلمل ،١/١٩٥ املقتضب ،٤/٢٧٤ الكتاب: ينظر) ٤(

 ،٦/١١٨ املفصل شرح ،٥١٥ -٢/١٦٩ للميداين الطرف نزهة ،٢/٥٩٤ اإلعراب
 .١/١٠٣ افاالرتش ،١/٩٥ الشافية شرح



٥٣٦ المحور الثالث

 فما: "... املازين قال اإلحلاق هو سبق وفيما - هنا - الزيادة من والغرض
 وجدول، كَوثَر،: (والياء بالواو، األمساء من األربعة ببناء ليلحقها الثالثة يف زيد

  .)٢("تانزائد فيه والياء والواو ،)جعفَر (ببناء ملحق كله فهذا) )١(وجيِئل
   .سعودة -١-٤

 السعوديني املواطنني إحالل عملية على يطلق اقتصادي مصطلح وهو
 إىل حيتاج وال ،واخلاص احلكومي القطاعني وظائف يف السعوديني غري مكان
  .)٣(به حتفل والتعاميم والقرارات واملواقع فالصحف بيان، مزيد

 ليلحق)  لودج( مثال على ثالثة الواو وزيدت)  دِعس  (اللفظة ومادة
  ).سعودة (املثال ليكون املصدر هاء وحلقته وحنوه،) جعفَر (بالرباعي

  :فَيعلَة: اخلامس الوزن   
 زيدت وفيه لإلحلاق، املزيد الثالثي أوزان من األخرية الصورة وهذه

  .)٤ ()فَعلَ (مادة على ثانية الياء
 أوالً الياء تزاد: "امليداين قال اس،القي يف ثابتة الثالثي على الياء وزيادة

  .)٥ (.."رطَيوب ف،ريص عِليم، قَِتيل،: حنو وحشواً يمنع،و بِرضي.. .: حنو
                                 

 كل من الضخم هو : وقيل ،)مجع (مبعىن وتأيت ، جأل من وهو ، الضبع هو : جئيل) ١(
 ).جأل (مادة اللسان : ينظر . شيء

 ١/٣٤: املنصف) ٢(
  :السعودية الصحف جمموعة مواقع: يراجع) ٣(

:www.jarayid.com/Saudi_Arabia 
 .٢/١٧١ للميداين الطرف نزهة ،١/٨٤: املنصف ،٤/٢٩٣ الكتاب : ينظر) ٤(
 =  .٢/١٦٩: الطرف نزهة) ٥(
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 جعفَر: مثل -)فَعلَلَ (مبادة إحلاقاً – )لَعفَ( على الياء وزيادة     
 يف املصدر هاء بزيادة فيكون مصدرها صياغة يف اهامجر وجتري وحنوه،
 الوزن هذا على -عليه وقفت مما – واملسموع) فَيعلَة (الوزن فجاء آخره،
  :هي واحدة لفظة

   .ميكَنة -١-٥
 إحلاقاً ثانية اهلاء بزيادة نفسه التصريف على وجرت ) مكَن ( اللفظة ومادة

 عن ليعربوا اللفظة هذه ويستخدمون اهلاء بزيادة مصدرها وصيغ ارد، بالرباعي
 جاء املعىن وهذا اآلالت، على االعتماد إىل اليدوي العمل من ناعاتالص حتويل

 أو باليد يدار حنوه أو الصلب من جهاز أو آلة أي هي اليت) املَِكنة (لفظة من
  .)١(الوسيط املعجم يف جاء كما كهربائية، أو خبارية بقوة أو الرجل

 اإلجراءات، ةميكَن: فيقولون املذكور املعىن لتؤدي اللفظة هذه وتستخدم

  ــــــــــــــ
 اإلعراب صناعة سر ،٤٠٠/ اجلمل ،١/١٩٥ املقتضب ،٤/٢٦٦ الكتاب: وينظر        =

   شرح ،٦/١١٨ املفصل شرح ،٢/٧٦٧
 .١/١٠٧ االرتشاف ،٥٩ /١ الشافية      

  ) .مكَن (مادة الوسيط املعجم: ينظر) ١(
 يف العربية اللغة جممع أقره مما -الكاف وكسر امليم بفتح – املَكِنة أن: وفيه
    لكل أجزاء عدة من اآلالت هذه تتركب وقد القاهرة،

 ومِكنة تصوير، ومكِنة خياطة، مكِنة: فيقال باإلضافة امسها وحيدد وظيفة، منها
   .وِمكَان مكِنات: ومجعها ذلك، وحنو طباعة،

 .٢/٨٨٢ السابق املصدر: ينظر



٥٣٨ المحور الثالث

  . ذلك وحنو...واإلدارية، املكتبية األعمال وميكَنة املكتبات، وميكَنة
 )مكَن (عريب جذر ذات أهي أتأملها، اللفظة هذه أمام وقفت وقد

 هلا أن -أعلم واهللا - فآثرت machine للفظة تعريب أا أم ذكرت، كما
  : ومنه والشدة، القوة معىن فيه) مكَن (فاجلذر واضح، نصيب العربية من

 ) ميكَنة ( تكون أن هنا فيقبل ،)١(واالستطاعة القدرة وتعين) املَِكنة(
  .)٢ ()مكَن (العريب اجلذر تصاريف من واحدة

   .هيكَلَة -٢-٥
 يف وجاء شيء، كل من الضخم وهو: اهلَيكَل ومنها) هكَلَ (ومادا

 البيت: ومنه الدينية، ليهودا شعائر فيه تقام وبيت املشرف، البناء معناه
 على تطلق متداولة لفظة وصارت. )٣(الداخل من املزخرف املزين الضخم

  .ضخم بناء كل
  .ثانية الياء بزيادة فجاء) هيكَلَة (إىل تصريفها وأما

 األعمال تنظيم على لتدل العصر لغة يف اللفظة هذه وتستخدم
 اإلدارة، هيكَلَة: نهوم الوظيفي، اهليكل: فيقال واملؤسسات، والوظائف

 األنشطة وهيكَلَة العمل، فرق وهيكَلَة اللجان، وهيكَلَة املناصب، وهيكَلَة

                                 
 ).مكَن (مادة  الوسيط املعجم ، اللسان: ينظر) ١(
 لفظة أن يعين فهذا machine اإلجنليزية عن تعريبها حيتمل) مكَنة (لفظ كان إن) ٢(

    يف عنها احلديث ليكون هنا من خترج) ميكَنة(
 . املُعربة األلفاظ يتناول الذي األول املبحث     

 ) .هكَلَ (مادة الوسيط املعجم العرب، لسان : ينظر) ٣(
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 متعدد، ذلك وحنو... واجلامعات الكليات وهيكَلَة القطاعات، وهيكَلَة
 ووضع والوحدات، املهام وتوزيع ،املؤسسة هدافأ حتديد ا ويقصد
) اهلَندرة (معىن نفس يف وجيعلوا ، حداتالو هلذه واملايل اإلداري التصور

  .)١( األول املبحث يف وردت اليت
 قضية أمام – األلفاظ من تقدم ما كل عرض بعد – نقف أن بقي 
  .ترد؟ أم تقبل هل اإلحلاق

   :)٢(مذاهب ثالثة فيها أن السيوطي نقل ؛ نظر فيها املسألة
 يكون أن إال العرب من بسماع إال إحلاق وال" :ذلك يف قال مطلقاً، املنع-

 حلروف متضمنة النحويون ا يتكلم اليت كاألمثلة واالمتحان التدريب جهة على
 وإجادة الفن، ذا املشتغل مترين بذلك يقصدون العرب، أبنية طريقة على اإلحلاق

 ".العرب به تتكلم مل لفظ إحداث ألنه... ونظره فكره
 األعجمية األمساء قبول بأن ذلك على واستِدل مطلقاً، اجلواز: الثاين-
 أمرا املصنوعة األلفاظ هذه قبول فيكون وجماز، وارد العربية يف ودخوهلا
  .والزيادة األصل عربية وهي جائزا،

 العرب كالم يف استعماله وكَثُر نظري له كان فإن تفصيل؛ فيه: الثالث-
 .جيوز فال نظري له يكن مل وإن ، به والقول نظريه إحداث جاز واطَّرد،

 األخذ أن – أعلم واهللا – يل يبدو آراء من سبق ما على واعتمادا
                                 

 -  www.aleqt.com  - www.wikepddia.ogr: يراجع )١ (
www.haykala.com . ١١ (ص يف تقدم ما وينظر. (  

   .٣/٤١٩ اهلوامع مهع : ينظر)  ٢(
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   .استعماهلا واتسع األلفاظ ظهرت وقد منه فائدة ال األول بالرأي
 مطلقًا فاجلواز األلفاظ، هذه قبول على يعني ما األخريين الرأيني ويف

 وجود إىل فريكن التفصيل وأما أبداً، ألفاظ من ظهر ما لرد جمال فال واضح
 به أُِحلق –معنا مر كما– الرباعي أن ذلك يف واحلجة العربية، يف كُثُر نظائر
 أال واألرجح والياء، والواو النون زيدت حيث بالزيادة؛ الثالثي من كثري
  . احلكم على احلكم وقياس اللفظ، على اللفظ قياس بني فرق

 نظائر من الحقًا هرسيظ وما ، األلفاظ هذه قبول يكون هذا فعلى  
  .أعلم واهللا عليها والقياس استعماهلا فيجوز مقبوالً، أمرا هلا

  - :مسألة
 ما كل يف االشتقاق أصول وهي عندها، الوقوف يستلزم مسألة وهذه

  :يلي ما ذلك وجممل ألفاظ، من عرض
 أو اسم، من فعل أو ، فعل من فعل يكون أن االشتقاق أصول أن/ ١

 العريب (الرباعي املصدر وزن على جاءت اليت أللفاظوا ،)١(اسم من اسم
 من االسم اشتقاق باب من ذلك كل واملنحوت، به، أحلق وما ،)واملُعرب
...) وصوملَة ونمذَجة، وأتمتة، وبلْقَنة، وأفْغنة، أَمركَة، (فلفظة االسم؛
 اشتقت درمصا هي إمنا النحت باب من األول املبحث يف ورد مما وغريها

                                 
 ،١٤٣/ للعكربي التبيني ،٢/٢٣٥ اإلنصاف ،١٧١/ العربية أسرار: يف املسألة تنظر)  ١(

  .٢/٢٠٢ االرتشاف
 ١١٨ص التحليل وقوانني البناء أصول العريب الصرف علم : يف تفصيل وينظر

  .بعدها وما
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: حنو ؛بالرباعي امللحق املزيد ذلك ومثل. عربية غري كانت وإن أمساء من
 جمموعة أيضاً فهي وحنوها ... وهيكَلَة وعصرنة، وحوسبة، وسعودة، أَنسنة،
 هي منها املشتقة وأصوهلا ارد، الرباعي املصدر مثال على جاءت أمساء

 .وهيكل وعصر، سب،حا وسعود، إنسان،: حنو أمساء،
 .امسني من مصنوع جديد هي -قلتها على- املنحوتة األلفاظ/ ٢
  ،الصريف التوليد مظاهر من مظهرين ميثل ألفاظ من عرض ما كل/ ٣

 حتت يندرج ما ألفاظ من مجعت فيما يظهر ومل والنحت، االشتقاق،: ومها
 .أعلم واهللا .واملعجمة كالتركيب األخرى املظاهر
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  اخلامتة  
 لغتنا يف تنوعها على اإلعالم وسائل تقدمه مما بعض فهذا... وبعد

 مما لفظة وثالثني ثالث من حنوا البحث هذا تناول فقد املعاصرة، العربية
  .كثري من بعض هو مجع وما تنوعها، على الوسائل هذه يف استخدامه شاع

 على جاء فيما فظهرت وتقسيما؛ تصريفًا األلفاظ تلك اختلفت وقد
 أُِحلق ومعرب عريب بني وتنوعت ، به أحلق وفيما ارد، الرباعي مصدر وزن
 من حلقها ما بيان مع وداللة، ووزنا، جذرا، عرضها فجاء العربية، بأبنية
 القياسية؛ األصول على األلفاظ بعرض الدراسة والتزمت تغيري، أو زيادة

  القياس، خط ا فارق تغيريا هناك أن أم للقياس، موافقتها على للوقوف
  :التالية بالنتائج البحث هذا وخرج
 .املعاصرة اإلعالم وسائل لغة يف تستخدم اليت األلفاظ تنوعت -

 التوسع مع داللته وتغريت واملعىن، اجلذر عريب جاء ما األلفاظ من -
 .اللغوي االستعمال تبعه الذي املعريف

 عليها ِريوأُج العربية، دخلت اليت األعجمية األلفاظ تعددت -
 .وإعرابا اشتقاقًا، العريب على أُجِري ما

 ، )فَعلَلَة  (ارد الرباعي من املصدر وزن على جاءت األلفاظ بعض -
 . ومعرب عريب بني الوزن هذا وتنوع
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 بالرباعي أُِحلق الذي املزيد الثالثي هيئة على جاء األلفاظ من عدد -
: مثل وموضعه الزيادة رفح اختالف على ومصدرا، وزناً، ارد

 . )فَيعل فَعول، فَوعل، فَعلَن،(

 داللتها؛ وتنوعت معينة، دول بأمساء ألصقت األلفاظ من كثري -
 واجتماعية، إدارية أو األغلب، يف وسياسية اقتصادية ملعاٍن فجاءت

 . ...)أَمركَة دولَنة، عرقَنة، بحرنة، سعودة،( : حنو

: مثل وصفها، أو إضافتها حسب داللتها تتوسع األلفاظ بعض -
 . ...)عولَمة حوسبة، حوكَمة،(

 شرعنة، أَسلَمة،(: حنو ؛وعربيا إسالميا اجتاها أخذ ما األلفاظ من -
 .)عوربة

 :ومها النحت، وهي قدمية، لغوية لظاهرة األلفاظ بعض خضع -
 .)وهندرة رسملَة،(

 إال ذلك يفارق ومل القياس، وافق األلفاظ أغلب أن البحث بني -
 .)ودمقْرطَة أَسلَمة،( مها لفظتان

 شبكة يف عنها البحث أن ذلك شائعاً؛ األلفاظ هذه استخدام يعد -
 واملنتديات الصحف يف هلا واسع تداول عن يكشف املعلومات
 .واملرئية املسموعة والربامج
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 دالالت وتعددت بل االستخدام؛ واضحة جاءت األلفاظ دالالت -
 ) .عوربة عرقَنة،: (حنو ؛الواحدة اللفظة

 واضح، فيها القياس إذ قبوهلا؛ يعين  األلفاظ هذه شيوع فإن وأخريا -
 يف التوسع يوقف لن فالرفض ظهورها، وراء احلاجة ومقتضى

 قدميا مسوغاته فله القبول وأما نظائر، ظهور من حيد أو االستعمال،
 .وحديثًا

  :التالية بالتوصيات اخلروج ميكن  النتائج هذه ملجم ومن
 مما أو عربية أكانت سواء القياس، وافقت اليت األلفاظ قبول 

 .أُخر لغات من بالعربية أحلق

 املعاصرة اللغة تدرس اليت والبحوث الدراسات تشجيع 
 يف استعماله يكثر وما ألفاظ، من يظهر ما صحة يف للنظر

 .والكتابة احلديث لغة

 اللغة جمامع يف ومصطلحات ألفاظ من دراسته متت ما مجع 
 ليجد مستقلة؛ معاجم أو كتب يف ومجعياا العربية

 مثل استعمال يف غضاضة أال بالعربية واملهتمون املختصون
 ارتضاء يف الفردية اجلهود من بدالً وذلك األلفاظ، هذه

 .استحياء على واستعماهلا األلفاظ
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  االلغة كلية تتبىن أن ميكن ملؤمترا هذا خالل ومن: وختام 
 لغوي معجم لبناء مشروعا  اإلسالمية اجلامعة يف العربية
 .واملهتمني الباحثني أيدي بني يكون معاصر

   .السبيل يهدي وهو  القصد وراء من واهللا
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  واملراجع املصادر
  :املطبوعة الكتب – أوالً

 هـ،٧٤٥ -األندلسي حيان أبو العرب، لسان نم الضرب ارتشاف -
 .١/ط. م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ جدة، املدين، دار النماس، مصطفى: حتقيق

 جة حممد: حتقيق ، هـ٥٧٧- األنباري ابن ، العربية أسرار -
  .ت.د ، العربية األفاق دار البطار،

 الفتاح وعبد صادق دولت ، املعاصرة السياسية اجلغرافيا أسس -
 .هـ١٤٢٥ الرياض/ الرشد مكتبة ، صديق

 .٣/ط م،١٩٤٧ القاهرة املغريب، القادر عبد والتعريب، االشتقاق -

 القاهرة العربية، اللغة جممع ،)امعية القرارات (واألساليب األلفاظ -
 .١/ج. م١٩٨٧-١٩٣٤

/ حجازي مسعود إعداد العربية، اللغة جممع واألساليب، األلفاظ -
 .٣/ج ،٢٠٠٠/ هـ١٤٠٢ القاهرة

 .ت.د الرياض،/النصر هـ،مكتبة٧٤٥ – األندلسي حيان أبو احمليط، البحر -

: حتقيق هـ،٦١٦- العكربي البقاء أبو النحويني، مذاهب عن التبيني -
 .١ط م،١٩٨٦ بريوت،/الغرب دار ، العثيمني الرمحن عبد

/ املعارف مكتبة قباوة، الدين فخر واألفعال، األمساء تصريف -
 .٣ط م،١٩٩٨/ هـ١٤١٩ بريوت،

 الفكر دار العزيز، عبد حسن حممد واحلديث، القدمي يف عريبالت -
 .م١٩٩٠ القاهرة العريب
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 جدة،/ السوادي مكتبة شقلية، أمحد اإلسالمي، العامل جغرافية -
 .١/ط. م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥

 املعرفة دار الزوكة، مخيس حممد اإلسالمي، العامل جغرافية -
 .م١٩٩٧ االسكندرية،/

 -الزجاجي إسحاق بن الرمحن عبد القاسم أبو النحو، يف اجلمل -
 دمشق،/ الرسالة مؤسسة احلمد، توفيق علي: حتقيق هـ،٣٤

 .٢/ط. م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥

 النجار، علي حممد:حتقيق هـ،٣٩٥- جين ابن الفتح أبو اخلصائص، -
 .م١٩٥٢بريوت/ العريب الكتاب دار

 هـ،٧٥٦-احلليب السمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -
 .هـ١٤١١-١٤٠٧دمشق/ القلم دار اخلراط، دأمح: حتقيق

: حتقيق هـ،٣٩٥ -جين بن عثمان الفتح أبو اإلعراب، صناعة سر -
 .١/ط ،١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ دمشق،/ القلم دار هنداوي، حسن

 هـ،٦٧٢ مالك، بن اهللا عبد بن حممد الدين مجال التسهيل، شرح -
/ اهلجرة دار املختون، بدوي وحممد السيد، الرمحن عبد: حتقيق

 . القاهرة

 هـ،٦٨٦-األستراباذي احلسن بن حممد الدين رضي الشافية، شرح -
 بريوت،/ العلمية املكتبة وآخرين احلسن نور حممد: حتقيق

 .م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥
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 بن اهللا عبد بن حممد الدين مجال الالفظ، وعدة احلافظ عمدة شرح -
 بغداد،/ العاين مطبعة الدوري، عدنان: حتقيق هـ،٦٧٢ -مالك

 .م١٩٧٨ /هـ١٣٩٨

/ املنريية الطباعة هـ،٦٤٣ -يعيش بن الدين موفق املفصل، شرح -
 .تاريخ دوت مصر،

 القاهرة، ، هـ٣٩٥- فارس بن أمحد اللغة، فقه يف الصاحيب -
 .م١٩١٠

 العزيز، عبد حسن حممد ترمجة ستتكيفتش، احلديثة، الفصحى العربية -
 .م١٩٨٥ القاهرة / النمر دار

 ، املتويل صربي ، التحليل وقوانني ءالبنا أصول العريب الصرف علم -
 .م٢٠٠٢القاهرة/غريب دار

 وآخرين، السقا: حتقيق ، هـ٤٢٩-الثعاليب العربية، وسر اللغة فقه -
 .م١٩٧٢ القاهرة

 جممع أمني، شوقي وحممد أمحد، اهللا خلف حممد اللغة، أصول يف -
 .م١٩٦٩ القاهرة/ العربية اللغة

 عبد: حتقيق هـ،١٨٠ –) سيبويه (عثمان بن عمرو الكتاب، -
 .م/ط م،١٩٧٧ للكتاب، املصرية اهليئة هارون، السالم

 الكبري اهللا عبد حتقيق هـ،٧١١ -منظور ابن ،العرب لسان -
 .م١٩٧٧ القاهرة،/ املعارف دار وآخرين،
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 هـ،٩١١ -السيوطي الدين جالل وأنواعها، اللغة علوم يف املزهر -
 .تاريخ دون هرة،القا/ التراث دار وآخرين، املوىل جاد حممد شرح

: حتقيق هـ،٧٦٠ عقيل بن الدين اء الفوائد، تسهيل على املساعد -
 -١٤٠٠ املكرمة، مكة/ العلمي البحث مركز بركات، كامل حممد

 .١/ط ،١٤٠٥

 ، بريوت / الفكر دار ن هـ٦٢٦- احلموي ياقوت ، األدباء معجم -
 .٣/ط ، م١٩٨٠ /هـ١٤٠٠

 العلمية، الكتب دار مسر،األ راجي الصرف، علم يف املفصل املعجم -
 .١/ط م،١٩٩٣/ هـ١٤١٣ بريوت،

 ، العربية اللغة جممع ، وآخرون أنيس إبراهيم ، الوسيط املعجم -
  . تاريخ دون ، تركيا/اإلسالمية املكتبة

 حممد: حتقيق هـ،٢٨٥ -املربد يزيد بن حممد العباس أبو املقتضب، -
 القاهرة،/ يةاإلسالم ونشيءلل األعلى الس عضيمة، اخلالق عبد

 .هـ١٣٩٩

 -جين بن عثمان الفتح أبو املازين، تصريف شرح املنصف -
/ احلليب مطبعة أمني اهللا وعبد مصطفى إبراهيم حتقيق هـ،٣٩٥

 .١/ط م،١٩٥٤/ هـ١٣٧٣ القاهرة

 العزيزفهمي واإلحصائية،عبد االقتصادية املصطلحات موسوعة -
 م١٩٨٧ بريوت/ العربية النهضة دار هيكل،
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 العريب الفكر دار العزيز، عبد حسن حممد ، العربية اللغة يف النحت -
 .١ط م١٩٩٠ القاهرة/

: شرح هـ،٥١٨ -امليداين حممد بن أمحد الصرف، علم يف الطرف نزهة -
 .١/ط. القاهرة/ احلديثة اإلسالمية املطبعة إبراهيم حممد يسرية

 علي:تصحيح هـ،٨٣٣-اجلزري العشر،ابن القراءات يف النشر -
 .ت.بريوت،د/ الفكر دار ، الضباع حممد

 الرمحن عبد الدين جالل اجلوامع، مجع شرح يف اهلوامع مهع -
/ الكتب دار الدين، مشس أمحد: حتقيق هـ،٩١١ -السيوطي
  .١/ط م،١٩٨٨/ هـ١٤١٨ بريوت،
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٥٥٢ المحور الثالث

  فهرس املوضوعات
  ٤٩٦..........................................................:ملقدمةا

  ٥٠٠....................لفاظ على وزن مصدر الرباعيأ: املبحث األول

  ٥٠١...................).املُعرب( ما أحلق باألبنية العربية : املطلب األول

  ٥١٢..............................ما جاء يف باب النحت: املطلب الثاين

  ٥١٧............... امللحق بالرباعيألفاظ على وزن مصدر: املبحث الثاين

  ٥٤٢........................................................اخلامتة

  ٥٤٦..............................................املصادر واملراجع

  ٥٥٢............................................رس املوضوعاتفه



٥٥٣ بين القياس ومواكبة العصر؛ رؤية صرفية أللفاظ في لغة اإلعالم 

  الفهرس العام
  ٢ ... ووأد االنتماء إشكالية التواصل–تعريب املصطلحات التقنية والبالغية 

مقاربة أولية لتقيم احملتوى الرقمي (مكانية اللغة العربية مبواقع الشبكة 
  ٣٧.............. ).............................................العريب

 التلفزيون – اجتاهات املواطنني حنو ثنائية اللغة يف وسائل اإلعالم
  ١١٦.......................................................... منوذجا

  ١٦٤...................اللغة العربية يف مواجهة حتديات التعليم االكتروين 
  ٢٠٢...........  الواقع والطموحة للطفل املوجهاللغة العربية يف الفضائيات

  ٢٤١ ...........................الدروس النحوي يف ضوء احلاسب اآليل 
  ٢٩٩.... ................. على اللغة العربية اإلعالمية اإلجنليزية اللغة تأثري

االتصال واإلعالم احلديثة يف نظر  للغة العربية يف ظل استخدام وسائطواقع ا
  ٣٦١   .......................................باب اجلامعي اجلزائريالش

  ٤٣٤...................   املعاصريأزمة العربية يف اخلطاب اإلعالممظاهر 
  ٤٩٤ ........ رؤية صرفية أللفاظ لغة اإلعالم–بني القياس ومواكبة العصر 

  ٥٥٣............. .......................................الفهرس العام
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